OBSAH VZDELÁVANIA
PRE 4. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV S ŤAŽKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

K obsahu vzdelávania budú v IVP žiakov rozpracované navyše dve
vyučovacie hodiny týždenne podľa individuálnych potrieb jednotlivých
žiakov v daných vyučovacích predmetoch.

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ
4 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
- Stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii,
- rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť,
- rozvíjať porozumenie reči,
- podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka,
- podporovať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie žiaka,
- naučiť žiaka základy čítania.

OBSAH
Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame
nasledovné oblasti:
Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti Hry s nerečovými zvukmi, rozlišovanie rôznych
druhov zvukov (zvuky zvierat, štrnganie, búchanie, šuchot, zvonček, píšťalka a pod.), rozlišovanie
intenzity a smeru prichádzajúcich zvukov. Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík. Hry so
zmenami melódie a tempa reči. Rozlišovanie prvej hlásky v slove.
Porozumenie reči Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame
porozumenie pojmov a ich vzájomných súvislostí. Komentovanie „tu a teraz“. Kategorizovanie
pojmov podľa daných kritérií.
Pri hrách sa odporúča používať názorné skutočné predmety, ich miniatúry alebo primerané
ilustrácie a obrázky. Postupujeme od poznávania skutočných predmetov k obrázkom.
Rozvíjanie expresívnej reči Námetové hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. Vo
všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie s
pomocou učiteľky. Vytváranie situácií z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a
komentovať a tým si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov
a dejov v prostredí školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich
činností a situácií. Tvorenie jednoslovných a dvojslovných viet, slovných pomenovaní.
Jednoduchý rozhovor, striedanie role s komunikačným partnerom, odpoveď na otázku.
Jednoduché rozprávanie zážitku. Práca s detskými ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie
vzťahu ku knihám.
Rozvíjanie schopností potrebných pre základy čítania
Diferencovanie obrázkov, symbolov alebo znakov. Schematické znázornenie slov. Rytmizovanie
riekaniek a detských pesničiek.
Rozvíjanie schopnosti orientácie v priestore a v rovine (chápanie a vyjadrenie polohy predmetu
hore, dolu, v prostriedku; sledovanie a ukladanie prvkov v rade zľava doprava.
Pre osvojovanie čítania analyticko‐syntetickou i globálnou metódou je nevyhnutné dosiahnutie
určitej úrovne fonologického uvedomenia. Preto je potrebné hrovou formou rozvíjať schopnosť
diferencovať zvuky reči (slabiky, hlásky a ich dĺžku).
Nácvik čítania písmena a A, i I vo funkcii spojky s obrázkami.
Hlásky a písmená a A, i I, m M. Slabiky ma, mi. Slová. Obrázkové (maľované) čítanie. Ak
individuálne schopnosti žiaka nedovoľujú osvojovanie si všetkých tvarov písmen, odporúča sa
čítanie a písanie len veľkých tlačených písmen.

PROCES
Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti a
tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy
preberané v predmete RKS by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete vecné
učenie, rozvíjanie grafomotorických zručností a rozvíjanie sociálnych zručností. Na hodine RKS sa
učiteľ má so žiakmi zamerať na porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie ich používania v
komunikácii. Žiaci vzdelávaní vo variante C si v rámci predmetu RKS osvojujú aj čítanie.
Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu vyučovania
možno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo v prirodzenom
prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou.
U žiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme prvky
alternatívnej a augumentatívnej komunikácie (AAK).
Nakoľko praktické používanie prvkov AAK si vyžaduje určitú úroveň rozvoja motorických
schopností, zaraďujeme medzi aktivity v predmete RKS cvičenia hrubej i jemnej motoriky,
koordinačné cvičenia, hry na tréning imitácie pohybov a pod. V komunikácii podporujeme
paralingvistické prejavy, gestiku, mimiku, posunky a posunky sprevádzajúce hovorenú reč.
Pre podporu výkonu hovorenej reči odporúčame zaradenie cvikov na správne dýchanie a
rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov vo forme hry, ktoré je vhodné pripravovať v spolupráci
s logopédom.

ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ
2 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
‐ Rozvíjať základy sociálnych interakcií,
‐ rozvíjať základy neverbálnej imitácie,
‐ podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy,
‐ vyjadrovať súhlas a nesúhlas, radosť a hnev prijateľným spôsobom,
‐ učiť sa poprosiť, poďakovať, pozdraviť,
‐ učiť sa starostlivosti o obľúbené hračky.

OBSAH
Rozvíjanie sociálnych interakcií so spolužiakmi prostredníctvom krátkych hier, vedenie k
spolupráci v kolektíve.
Primerané reagovanie na výzvu inej osoby.
Rozvíjanie schopnosti nadväzovania vzťahov k osobám v školskom prostredí.
Starostlivosť o obľúbené hračky.
Navodenie citového prežívania.
Budovanie schopnosti empatie.
Adekvátne reagovanie na správanie iných ľudí.
Spolupráca žiaka pri vykonávaní hygienických návykov.
Rozvíjanie samostatnosti pri stravovaní.
Imitovanie činností dospelých spojených s predmetom.
Rozvíjanie schopnosti počúvať krátky príbeh, počúvať iné osoby a pamätať si mená hlavných
postáv z príbehu.

PROCES
Snažíme sa o spontánne zapájanie žiakov do hier a činností. S pomocou učiteľa postupne riešia
jednoduchú úlohu. Učíme ich prejaviť radosť z vlastného úspechu a pocit uspokojenia z hry alebo
činnosti. Postupne sa snažíme o nadväzovanie a udržanie kontaktu s inými osobami s ohľadom
na seba a na druhých. Vedieme ich k vnímaniu nálady druhých, k vyjadrovaniu priateľských citov.

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
‐ Zlepšiť hrubú motoriku a jemnú motoriku rúk so zameraním na prsty,
‐ zlepšiť schopnosť koncentrácie pozornosti,
‐ rozvíjať koordináciu oko ‐ ruka,
‐ upevňovať schopnosť správneho držania písacích potrieb.

OBSAH
Upevňovanie správneho sedenia a držania písacích potrieb.
Rehabilitačná grafomotorika – uvoľňovacie a relaxačné cvičenia.
Opakovanie a utvrdenie nacvičovaných tvarov: horné a dolné oblúky, vodorovné čiary, šikmé
čiary, kruhy, ovály, vlnovky, slučky.
Rozlišovanie veľkých a malých tvarov, obťahovanie písaných tvarov.
Samostatné písanie jednotlivých tvarov.
Nacvičovanie držania ceruzky pri písaní v liniatúre.
Nacvičovanie písania so správnym prítlakom.

PROCES
Najprv vyvodíme žiadaný tvar, potom ho so žiakmi nacvičujeme. Nacvičený veľký tvar postupne
zmenšujeme. Vhodnou motiváciou a striedaním činnosti udržiavame záujem o spresňovanie
písania daného tvaru.

VECNÉ UČENIE
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
‐ Poznať osobné údaje,
‐ rozlišovať pohlavie,
‐ orientovať sa v priestore školy,
‐ orientovať sa v čase,
‐ pomenovať ďalšie časti ľudského tela,
‐ poznať a pomenovať niektoré rastliny a zvieratá,
‐ orientovať sa v bežných životných situáciách.

OBSAH
Základná orientácia
Poznanie mien blízkych ľudí.
Rozlišovanie ľudí podľa pohlavia.
Orientácia v priestore: orientácia v budove školy, odkladanie predmetov v priestore triedy.
Pomenovanie zariadenia triedy, jedálne.
Orientácia v čase: porozumenie časovým údajom: deň – noc, ráno – večer, teraz – potom.
Utvrdenie pomenovania častí vlastného tela a tela iných osôb.
Poznávanie prírody
Domáce zvieratá: mačka, pes, prasa, koza, sliepka, kohút, hus, kačica.
Voľne žijúce zvieratá: myš, medveď, líška, zajac.
Vtáky a hmyz: vrabec, lastovička, sýkorka, drozd mucha, motýľ, včela.
Rastliny: izbové a lúčne rastliny (podľa miestnych podmienok), stromy (jabloň, hruška, slivka,
orech, čerešňa). Diferenciácia chutí a vône.
Pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia, počasie.
Orientácia v bežných životných situáciách
Cestovanie autom a verejným dopravným prostriedkom.
Telefonovanie: vytočenie čísla s pomocou, pozdrav, predstavenie, rozhovor, ukončenie.
Obchod: nakupovanie dvoch potravinových tovarov s pomocou a platenie s pomocou.
Rozoznávanie ďalších obchodov podľa miestnych podmienok.
Oboznamovanie sa s mincami: 1 €, 2 €.
Úloha lekára, zdravotnej sestry, poznanie pojmu chorý – zdravý, teplomer – teplota.
Vyjadrenie svojho zdravotného problému.

PROCES
So základnými poznatkami o prírode sa žiaci oboznamujú na základe zmyslového vnímania, v
priamom kontakte. Prakticky sa učia orientovať v bežných životných situáciách. Učíme ich chápať
priestorové vzťahy, ktorými sa určuje poloha vecí v priestore vzhľadom k vlastnej osobe a
vzájomnú polohu dvoch rôznych vecí.

MATEMATIKA
2 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
‐ Vedieť tvoriť skupiny z rozličných predmetov,
‐ zdokonaľovať sa v zisťovaní podobnosti a rozdielov,
‐ utvrdiť si rozlišovanie a pomenovanie farieb,
‐ vedieť sa orientovať v priestore,
‐ pochopiť množstvo 4,
‐ oboznámiť sa so základnými geometrickými tvarmi.

OBSAH
‐ Priraďovanie predmetov k tomu, čo ich dopĺňa – vytváranie dvojíc a párov.
‐ Triedenie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar.
‐ Utvrdzovanie pojmov malý – veľký, málo – veľa.
‐ Orientácia v priestore: nad ‐ pod.
‐ Číslo 4. Počítanie do 4. Čítanie a písanie číslice 4.
‐ Priraďovanie predmetov k číslu 4, priraďovanie čísla k predmetom.
‐ Vytváranie skupín o danom počte predmetov.
‐ Oboznamovanie sa so základnými geometrickými tvarmi.

PROCES
Podľa individuálnych schopností žiaka sa snažíme rozvíjať jeho matematické schopnosti,
priestorovú predstavivosť a psychomotoriku. Pri vytváraní skupín o danom počte predmetov
využívame ľahké rytmické riekanky a básničky, ktorých súčasťou je počítanie.
Pri oboznamovaní sa so základnými geometrickými tvarmi využívame manipuláciu s drevenými a
plastovými stavebnicami.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
3 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
‐ Osamostatňovať sa pri praktickom osvojovaní hygienických návykov,
‐ upevňovať základné samoobslužné činnosti,
‐ osvojovať návyky kultúrneho a estetického stolovania,
‐ rozvíjať senzomotorickú a vizuomotorickú kontrolu,
‐ utvárať základné pracovné zručnosti,
‐ rozlišovať a pomenovať predmety určené k stolovaniu,
‐ oboznamovať sa s bezpečnosťou práce v kuchyni,
‐ rozlišovať rôzne materiály.

OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Osvojovanie si hygienických návykov s pomocou.
Utváranie zručností pri manipulácii s hygienickými potrebami. Úprava zovňajšku.
Púšťanie a zastavovanie vody v umývadle, splachovanie na toalete.
Obliekanie a vyzliekanie odevu s pomocou.
Obúvanie a vyzúvanie s pomocou.
Stolovanie: zaujatie svojho miesta v jedálni, sedenie za stolom, jedenie s pomocou, používanie
lyžice pri jedení, pitie z pohára.
Práce v domácnosti
Odkladanie hračiek a rôznych predmetov na určené miesto.
Odkladanie odevu a obuvi.
Práca v kuchyni – nalievanie čaju, mlieka, malinovky.
Jednoduché prestieranie s pomocou.
Umývanie ovocia.
Utierania prachu podľa pokynov, polievania kvetov.
Práce v dielni
Rozlišovanie rôznych materiálov: papier, textil, drevo, plastelína, hlina a iné.
Skladanie a lepenie papiera.
Skladanie mozaiky podľa farby, tvaru a veľkosti.
Manipulácia so stavebnicovými tvarmi: ukladanie na seba do výšky, vedľa seba do dĺžky.
Manipulácia s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, vkladanie, nasúvanie, navliekanie, vhadzovanie.
Skladanie jednoduchého puzzle.
Skrutkovanie do perforovanej dosky.
Navliekanie rôznych predmetov : veľké korále, krúžky.
Rozlišovanie a pomenovanie detského náradia (kladivko, valček, lyžička a iné).

PROCES
Pokračujeme v osvojovaní si hygienických, kultúrnych a pracovných návykov. Pozitívnou
motiváciou podporujeme samostatnosť pri všetkých úkonoch základnej starostlivosti o seba.
Praktickou manipuláciou s predmetmi sa učia na elementárnej úrovni pochopiť ich účelné
fungovanie. Žiakom poskytujeme čo najviac príležitostí na aktívnu a samostatnú manipuláciu s
predmetmi Vzhľadom na aktuálnu úroveň pracovných zručností a celkovú pracovno‐motivačnú
spôsobilosť žiaka uplatňujeme individuálny prístup.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
‐ Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku rúk a prstov,
‐ rozvíjať koordinovaný pohyb rúk,
‐ rozvíjať senzomotorickú koordináciu,
‐ rozvíjať hmatové vnímanie,
‐ orientovať sa na ploche,
‐ vyjadriť slovne obsah kresby.

OBSAH
Kresba (mäkká ceruzka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)
‐ Napodobňovanie jednoduchých tvarov.
‐ Obkresľovanie foriem.
‐ Prekresľovanie čiar, kruhov a špirál.
‐ Rozlišovanie základných farieb.
‐ Vyfarbovanie predkreslených tvarov.
‐ Kresba farebnými školskými kriedami na papier A3
Maľba (tampón, drievko, štetec, akvarelové farby, tempery, prstové farby)
‐ Maľovanie prstom prstovými farbami, tvorenie odtlačkov.
‐ Nanášanie farby na výkres štetcom.
‐ Maľovanie temperovými farbami na mokrý podklad.
‐ Pokrývanie plochy rozmanitými farbami, kladenými vedľa seba.
Modelovanie (plastelína, modurit, cesto a iné modelovacie materiály)
‐ Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, šúľanie, ťapkanie, vyťahovanie,
gúľanie.
‐ Spracovanie väčšieho kusu modelovacej hmoty.
‐ Vyštipovanie malých kúskov z plastelíny.
‐ Vytváranie trojrozmerných tvarov, naznačenie objemu.

PROCES
Snažíme sa u detí rozvíjať koordináciu zraku a ruky, dôsledne zaraďujeme cvičenia jemnej
motoriky.
Pri modelovaní ich vedieme k tomu, aby sa pokúsili vystihnúť trojrozmernosť.
Rešpektujeme individuálne možnosti dieťaťa, striedame rozlične veľké formáty, hrubší i tenší
grafický materiál. Realizujeme relaxačné výtvarné techniky s využitím prvkov arteterapie.

HUDOBNÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
‐ Uvoľňovať motoriku a rozvíjať zmysel pre rytmus,
‐ adekvátne reagovať pohybom na charakteristické zvuky niektorých rytmických nástrojov na
základe sluchového vnímania,
‐ utvárať pozitívny vzťah k spevu a hudbe prostredníctvom citového zážitku,
‐ utvárať základný repertoár popevkov riekankového charakteru a detských piesní.

OBSAH
Rozvoj pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária.
Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch Orffovho inštrumentária
(paličky, bubon).
Rytmizácia krátkych riekaniek a piesní hrou na tele.
Imitovanie prejavu hudobného nástroja.
Osvojovanie si základov pohybovej kultúry a rytmiky.
Vyjadrovanie charakteru skladby pohybom (pochod, kolísanie).
Jednoduché hry so spevom.
Nácvik jednoduchých detských piesní s rozličným tempom a rozdielnou dynamikou.
Počúvanie reprodukovanej hudby – detské piesne, ľudové piesne.

PROCES
Pri hudobno‐pohybových činnostiach učíme žiakov dodržiavať rýchle a pomalé tempo hudby,
pohybom vyjadrovať výrazné dynamické kontrasty. S oporou o hlas učiteľky ich učíme spievať
prirodzene, s primeranou intenzitou a plynule, vzhľadom na ich individuálne schopnosti.
Vhodným výberom skladieb s relaxačnými účinkami môžeme počúvanie hudby využívať ako
prostriedok muzikoterapie. Počúvanie hudby odporúčame realizovať v trvaní najviac 3 – 4 minút.

ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA
3 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
‐ Zvyšovať samostatnosť pri vykonávaní pohybových aktivít,
‐ utvárať správnu koordináciu pohybov,
‐ posilňovať vôľové vlastnosti,
‐ v pohybových činnostiach rozvíjať individualitu a prosociálne správanie,
‐ utvárať schopnosť podriadiť sa skupine pri spoločnej telovýchovnej aktivite.

OBSAH
Riekanky a detské piesne spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.
Hry: rolové, kontaktné.
Chôdza: zdokonaľovanie vzpriamenej chôdze so vzpriameným držaním tela.
Chôdza po akupresúrnom chodníku.
Chôdza daným smerom, hore a dolu po schodoch.
Pochodovanie po vizualizovanej trase.
Vystupovanie po mierne šikmej ploche a po zvýšenej rovine.
Prekračovanie prekážok.
Lezenie: po vizualizovanej trase.
Podliezanie a preliezanie prekážok.
Lezenie po mierne šikmej ploche.
Beh: v skupinke za učiteľom, zmeny smeru behu.
Beh s vyhýbaním sa prekážkam, k stanovenej méte.
Kolektívne hry spojené s chôdzou a behom.
Skoky: poskoky znožmo na mieste, z miesta, s otočením, skok cez čiaru.
Poskoky v podrepe s perovaním a koordinovanými prípravnými pohybmi paží.
Preskakovanie nízkej prekážky z miesta.
Hádzanie a chytanie: chytanie lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche.
Kotúľanie lopty daným smerom, po šikmej ploche.
Chytania lopty hodenej učiteľom.
Hádzanie lopty do terča a na cieľ.
Prehadzovanie lopty cez nízke prekážky.
Kolektívne hry s využitím lopty: gúľanie, podávanie, chytanie.
Sezónne činnosti:
V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, kĺzanie na snehu, na ľade,
sánkovanie na miernom svahu.
V jarnom a letnom období turistika.
Odporúčame plávanie (podľa možností školy).

PROCES
Využívame rehabilitačné techniky, globálnu a lokálnu relaxáciu.
Precvičujeme orientáciu v priestore. Zaraďujeme cvičenia na rozvoj kinesteticko‐diferenciačnej
schopnosti, aby vnímanie, rozlišovanie a motorická akcia tvorili prirodzenú jednotu. Pri týchto
cvičeniach je vhodné využívať rôzne druhy ľahkých lôpt, napríklad stolnotenisovú, softtenisovú,
tenisovú.

