
Grafomotorika a predškolák 

Čo to vlastne tá grafomotorika je? 

Prvú časť slova grafo môžeme voľne preložiť ako písmeno a motorika je zas hybnosť. Keď sa 
tieto dva významy spoja, vznikne súbor pohybových činností, ktoré sa využívajú pri kreslení 
a písaní. Grafomotorika však nie je len o práci rúk. Zahŕňa aj správne sedenie pri písaní, 
správny úchop a postavenie ruky pri písaní, ale aj výber správnych písacích 
potrieb. Grafomotorické predpoklady dieťaťa nám môžu odhaliť schopnosť kresliť určité 
grafomotorické prvky. 

Kedy môžeme hovoriť o nezrelej gramotorike u predškoláka? 

▪ dieťa nevyhľadáva činnosti vyžadujúce obratnosť a koordináciu jemných pohybov 
(stavebnice, ručné práce) 
▪ môže byť menej obratné pri domácich prácach alebo sebaobslužných činnostiach 
(obliekanie, zapínanie gombíkov, viazanie šnúrok...) 
▪ nevyhľadáva, prípadne odmieta kreslenie a maľovanie 
▪ má problémy s držaním ceruzky, nemá fixovaný správny úchop  
▪ línie kresby sú kostrbaté, čiary nerovnomerné a neplynulé 
▪ robí mu problém obkresliť základné geometrické tvary (štvorec, kruh)  
▪ nevie postupovať  v kreslení podľa slovných alebo názorných pokynov a inštrukcii 
▪ obsahovo je spontánna kresba chudobná na detaily 
▪ kresba nezodpovedá úrovni kresby dieťaťa  
▪ pri kreslení prekladá ceruzku z jednej ruky do druhej (nevyhranená lateralita) 
▪ nevie sa dobre orientovať v priestore (vľavo, vpravo, vpredu, vzadu) 

Ako vieme nezrelej grafomtorike pomôcť v domácom prostredí? 

Grafomotoriku môžeme precvičovať aj bez ceruzky 

- Strihanie – geometrické tvary, zložitejšie obrázky, podľa predkreslených čiar 

- Vytrhávanie a skladanie papiera, krčenie, vyrábanie guľôčok, skladanie z papiera 

- Lepenie – na ďalší papier obrázok 

- Ťahanie s uchopením šnúry, látky 

- Uchopenie drobností a vkladanie ich napr. do fľaše, zovretie drobného predmetu v dlani, 

uchopovanie (odovzdávanie predmetov z ruky do ruky) 

- Cvičenie a uvoľňovanie s masážnymi loptičkami na posilnenie svalstva dlane a prstov 

a zároveň skúšanie tlaku pri úchope  

- Modelovanie – plastelína 

- Miesenie, hnetenie – hlina, plastelína, cesto 

- Navliekanie korálikov rôznej veľkosti, navliekanie šnúrok do topánok 

- Stavanie z malých kociek a skladačiek, puzzle, lego a iné  

- Práca s náradím – šraubovanie matiek, zatĺkanie, šraubovanie vrchnákov na fľaše 

- Manipulácia s malými predmetmi – vkladanie do otvorov, skladanie mozaiky, fazuľky do 

mištičky, puzzle rôznej veľkosti, využitie manipulačných a konštrukčných hier 

- Zapínanie gombíkov, guľôčky z krepového papiera – nalepovanie 



Tiež si môžeme precvičiť jemnú motoriku prostredníctvom pohybov prstov 

- Lúskam, klopkám.. lúskanie, klopkanie na rôzny povrch – o dlaň, podložku, 

napodobňovanie rôznych typických zvukov (ďateľ, vlak, o knižku, tabuľu, dážď) 

- Hra s vrchnáčikmi - končekmi prstov jednej ruky uchopili okrúhly predmet, aby sa napr. 

vrchnáčik otáčal okolo vlastnej osi 

- Moje šikovné prstíky deti vymýšľajú a tvoria rôzne tvary a ich významy na základe 

rôzneho postavenia prstov (ďalekohľad, okienko, striešku, loptičku, hniezdo pre vtáčika...) 

- Šplhanie prstov – dieťa by malo vedieť pomenovať prsty a rozlišovať pojmy pravá a ľavá 

ruka  

- Trhanie papiera – pásy, malé kúsky alebo konkrétne tvary (vec, zvieratko alebo 

postavu...) 

Keď už máme ceruzku v ruke...  

Správny úchop – štipkový úchop („chytím štipku soli“) 

Optimálny je úchop prvými troma prstami do tvaru štipky: palcom, ukazovákom a 

prostredníkom. Prstenník a malíček sú voľne skrčené s náznakom zovretia do päste, bez 

kontaktu s perom/ceruzou. Brušká palca a ukazováka sú oproti sebe, priložené na ceruze, 

ktorú pritom podopierame prostredníkom v skĺbení najbližšom ku koncu prsta. Ukazovák vedie 

pohyb, ak ho v tomto kĺbiku držíme pri písaní prehnutý a napätý, po čase to bude únavné a 

nepohodlné. Podobne ak prsty zvierajú ceruzu príliš pevne. Rôzne nesprávne úchopy 

obmedzujú drobné pohyby prstov a následne sa zapájajú väčšie svaly, ktoré nie sú zamerané 

na jemnú motoriku - takto sa rýchlejšie unavia, narúša sa plynulosť pohybu prstov a čitateľnosť 

rukopisu. Nesprávny úchop môže naznačiť aj príliš pomalé písanie, unavené a bolestivé prsty 

už po pomerne krátkej dobe, či napätie v celej ruke. Záleží aj na držaní ceruzy v primeranej 

výške relatívne blízko k papieru, sklone ceruzy pod uhlom cca 45°, a na pridržiavaní 

papiera druhou rukou. Nácvik optimálneho úchopu dieťaťu môžu uľahčiť ergonomicky 

tvarované trojhranné perá a ceruzy s oválnymi preliačeninami pre brušká prstov v praváckom 

aj ľaváckom variante, či nástavce na ceruzu. 

 

 

Ako postupujeme pri správnom nácviku 

1. Hra s bodom – dieťa sa oboznamuje s bodom a plochou 

2. Vertikálne línie prerušované, súvislé – vychádzajúce z bodu, zhora dolu a naopak, 

postupne náklon línie sprava doľava a naopak 



3. Horizontálne línie – prerušované, súvislé, vedené zľava doprava a naopak, predlžovanie 

dĺžky línie 

4. Kombinované pohyby spájaním horizontálnej a vertikálnej línie, využívanie 

rôznorodostí smeru pohybu 

5. Lomené línie, zlomenie línie smerom hore/dole, vpravo/vľavo, lom (strieška) – s rôznou 

šírkou, výškou, v rôznom zoskupení, počte 

6. Krúživé pohyby – mletie, navíjanie, hojdanie – vedú k zaznamenaniu kruhu jedným 

ťahom až po ovál 

7. Oblúky, vlnovky, slučky, osmičky (horné, dolné, široké, úzke,  vysoké, plytké – v rôznom 

zoskupení a počte, vychádzajúce z krúživých pohybov 

8. Kombinácia pohybov a dodržaním smeru pohybu zľava doprava – postupuje sa do 

súvislého pohybu pri zaznamenaní stopy a obťahovania línie k pokusom písať tlačené 

alebo písané písmo, po spájanie a dopĺňanie krúživých, horizontálnych, vertikálnych, 

lomených či vlnitých línií do jedného celku pohybov. Dôležité je dodržiavanie 

požadovaného vedenia smeru, veľkosti a dĺžky línie.  

Je dôležité aby vždy oči dieťaťa sledovali pohyb ruky a postupovali nasledovne: 

- Najprv v priestore (písanie vo vzduchu – dbať na správny smer písania)  

- Na zvislej ploche v stoji (tabuľa) – veľký baliaci papier na dverách 

- Na šikmej ploche  

- Až nakoniec na rovnej ploche (papier, zošit) 

Keď už sedíme pri stole  

 



Pre správne sedenie je dôležité: 
 

- vhodná veľkosť nábytku, ktorá zaisťuje dieťaťu pohodlné sedenie na celej stoličke a 
s tým spojenú stabilitu 

- pre mladších sa odporúča stôl, ktorý sa dá polohovať (prispôsobenie výšky stoličky, 
stola, sklon) 

- chodidlá by mali byť celou plochou opreté o podlahu 
- hlava je mierne naklonená nad písankou, oči sú od nej vzdialené cca. 30-35 cm  
- papier je celou plochou na písacej doske, správne naklonený  

 
 
Pri precvičovaní grafomotoriky odporúčame pracovné listy: 
 
https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/ 
https://www.raabe.sk/kuliferdo-%E2%80%93-jemnagrafo-motorika 
https://sk.pinterest.com/omalovanky/pracovn%C3%A9-listy-grafomotorika/ 
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