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Ako vyzerá ucho ? 
 

 

 
 

Ucho dokáže:  

vnímať signály o určitých frekvenciách a určitej intenzite  

tlmiť a trochu zosilňovať zvuk  

zabezpečovať rovnováhu človeka pri zmene polohy  

 

Ako počuje ucho ? 
   Zvuk sa šíri z vonkajšieho ucha (ušnica) cez vonkajší zvukovod smerom k strednému uchu. 

Zvuk spôsobí, že sa blanka bubienka rozvibruje (podobne ako bubon na hranie). Vibrácie sa 

prenesú na 3 malé kostičky, ktoré sú za blankou bubienka. Kostičky (kladivko, nákovka, 

strmienok) zosilnia silu vibrácií. Kostičky posunú vibráciu ku kochlei . 

   Kochlea má špirálovitý tvar a podobá sa na slimačiu ulitu. Je vyplnená tekutinou a obsahuje 

množstvo malilinkých, na zvuk senzitívnych buniek, ktoré sa často nazývajú "vláskové 

bunky". Vibrácie z kostičiek spôsobia, že sa tekutina v kochlei dá do pohybu a tá pohne s 
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vláskovými bunkami. Tento pohyb sa podobá pohybu morskej trávy po tom, čo sa cez ňu 

preleje vlna. 

   Tým, že sa vláskové bunky vlnia, spôsobujú malé elektrické impulzy, ktoré sa posunú cez 

sluchový nerv do mozgu. Tu sa zvuk prevedie na signály, ktoré mozog dokáže rozoznať ako 

zvuk. Sluchové centrum je časť mozgu, kde sa signály spájajú s inými informáciami (napr. to 

čo vidíte, alebo vaše spomienky). To nám pomáha "vedieť", čo počujeme (napr. počujete 

trúbenie auta a myslíte si „to trúbi auto“). 

 Na to, aby ucho fungovalo správne, musia fungovať všetky jeho časti správne. Porucha 

sluchu nastáva, keď nefunguje správne aspoň jedna jeho časť. 

 

Čo je sluchové postihnutie 
Sluchové postihnutie je čiastočná alebo úplná strata sluchu, obmedzená možnosť vnímania 

sluchových podnetov. 

 

Typy sluchovej poruchy: 
1. Prevodová porucha sluchu -  ide o poruchu prevodového aparátu -  od ušnice cez 

vonkajší zvukovod až k strednému uchu. Táto porucha je zväčša dobre 

kompenzovateľná načúvacím aparátom, nakoľko dochádza len  k zoslabeniu 

sluchového vnemu. 

2. Percepčná porucha sluchu -  ide o poruchu nervových buniek Cortiho orgánu vo 

vnútornom uchu. Dochádza tu nielen  k zoslabeniu sluchového vnemu, ale aj k 

výraznému skresleniu sluchového vnemu výpadkom celých skupín tónov. 

3. Kombinované porucha sluchu - vzniká ak sa skombinuje prevodová s percepčnou 

poruchou sluchu. 

Veľmi časté sú pri postihnutí sluchu prítomné poruchy rovnováhy a vývinové poruchy učenia. 

 

Druhy sluchovej poruchy: 

1. Nedoslýchavosť ( 41- 80 dB) – čiastočná strata sluchu, ktorá sa môže prejaviť od menších 

problémov s počutím až po veľmi ťažké sluchové postihnutie 

2. Zvyšky sluchu ( 81- 90 dB) – sú neúplnou stratou sluchu 

3. Hluchota ( nad 91 dB) – úplná strata sluchu – môže byť praktická ( postihnutý vníma 

veľmi silné zvuky, nedokáže sa orientovať v priestore podľa zvuku ) alebo absolútna ( 

postihnutý vôbec nereaguje na zvukové podnety ) 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) určila medzinárodnú klasifikáciu sluchových 

porúch: 

1. ľahké sluchové postihnutie 26-40 dB  

2. stredné sluchové postihnutie 41-55 dB  

3. stredne ťažké sluchové postihnutie 56-70 dB  

4. ťažké sluchové postihnutie 71-90 dB  

5. veľmi ťažké sluchové postihnutie od 91 dB  

6. úplná strata sluchu  
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   Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje sluchové postihnutie na druhé miesto z hľadiska 

závažnosti postihnutia. 

   Stupeň sluchovej poruchy závažne ovplyvňuje schopnosť jedinca osvojiť si hovorenú 

(verbálnu) reč a vzdelávať sa cestou verbálnej komunikácie, nie je však jediným kritériom 

závažnosti sluchového postihnutia. Okrem stupňa rozhoduje typ sluchovej poruchy, funkčná 

kapacita jedinca, rozvinutosť reči, mentálne schopnosti a individuálne podmienky vývinu  ( 

rodina, včasná edukácia a pod.). Sluchovo ťažšie postihnutý jedinec má narušené sociálne 

vzťahy, menšie sluchové postihnutie takéto narušenie zväčša nespôsobuje. Sluchovo 

postihnutí vyžadujú komplexnú, t.j. lekársku, špeciálno-pedagogickú, sociálnu a technickú 

starostlivosť.  

Dôležité je aj kedy došlo k sluchovému postihnutiu. 

 

U dieťaťa s vrodenou tzv. prelingválnou hluchotou (hluchota vznikla pred vybudovaním 

jazykových a rečových máp v mozgu dieťaťa) sú už predverbálne (pred vznikom reči) 

zvukové prejavy typicky deformované. Postupne sa význam pojmov upresňuje. Výslovnosť je 

narušená, realizuje sa s prehnanou silou, vyskytuje sa dysgramatizmus (neschopnosť používať 

správne gramatické tvary). V dôsledku chýbania sluchovej kontroly je prítomná narušená 

zvuková stránka reči. 

 

U detí so získanou tzv. postlingválnou hluchotou (hluchota vznikla po vybudovaní 

jazykových a rečových máp v mozgu dieťaťa) je dôležitý vek, v ktorom ku strate sluchu 

došlo. Ak stratilo dieťa sluch pred dovŕšením siedmeho roku života, získaná úroveň hovorenej 

reči sa bez včasnej špeciálno-pedagogickej starostlivosti postupne znižuje. Ak ku strate sluchu 

došlo po tomto období, dieťa má už pomerne dobre osvojený slovník, schopnosť hovorenej 

reči je dostatočne zafixovaná, veľmi pozitívnu úlohu má aj osvojenie písania a čítania. 

Ohluchnutie po dosiahnutí tejto hranice nespôsobuje stratu reči, ale aj potom sa na rečových 

prejavoch prejaví negatívne, preto je potrebné zabezpečiť špeciálno-pedagogickú 

starostlivosť. 

 

Kompenzačné pomôcky 
   Sluchovo postihnutý jedinec ako prvú kompenzačnú pomôcku zo zdravotnej poisťovne 

dostáva načúvací prístroj na základe lekárskeho odporúčania lekára - foniatra. Ak ide o dieťa, 

má v prípade potreby nárok na 1 prístroj na každé ucho. Prístroje sú rôzne, avšak ku každému 

je nutné dať vyrobiť individuálnu ušnú koncovku, aby nedochádzalo k spätnej väzbe, ktorá sa 

prejavuje pískaním prístroja, čo je nepríjemné nie len pre samotného sluchovo postihnutého, 

ale i pre jeho okolie. Čo by sme mali vedieť o načúvacom prístroji: 

1. je to len zosilňovač, takže ak ide o percepčnú poruchu sluchu (porucha nervových 

buniek Cortiho orgánu vo vnútornom uchu), nedokáže zabezpečiť plnohodnotné 

počutie,  

2. zvuk z neho nie je prirodzený, preto si naň najmä ľudia, ktorí nie sú od malička 

sluchovo postihnutí ťažko zvykajú,  
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3. funguje na batérie, ktoré treba často meniť, v závislosti od funkčnosti batérie sa mení 

aj funkčnosť prístroja,   

4. nemá schopnosť ucha potláčať nepotrebné zvuky, zosilňuje všetky zvuky okolia, takže 

v hluku triedy, ulice a pod. nedokáže sluchovo postihnutému sprostredkovať potrebnú 

informáciu,  

5. ak sluchovo postihnutý, ktorý potrebuje načúvací prístroj na obe uši, používa len 

jeden, stráca smerové počutie,  

6. nepomôže nepočujúcemu  

 

Modernejšou formou načúvacieho prístroja je kochleárny implantát (KI), ktorého najväčšou 

výhodou je možnosť počutia aj ľuďom s percepčnou hluchotou. Veľmi sa osvedčil 

u nepočujúcich, ktorí ohluchli vo vyššom veku a u nepočujúcich detí, ktoré ho získali 

v prelingválnom období, nakoľko sa u nich mohla rozvíjať reč skoro prirodzenou formou. Má 

však tie isté nedostatky ako bežný načúvací prístroj, ide o operatívny zákrok, príjemca musí 

byť vhodný ako z medicínskeho, tak i psychologického hľadiska. 

Ďalšie kompenzačné pomôcky (druhý načúvací prístroj, svetelné alebo vibračné signalizácie 

a pod.) a iné formy kompenzácie (napr. invalidný dôchodok, príspevok na opatrovanie, 

osobnú asistenciu) je možné získať prostredníctvom Sociálnej poisťovne a Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 

Komunikácia 
Sluchovo postihnutí ľudia používajú dvojaký jazykový systém: 

 

1. Verbálna komunikácia: 
   Artikulovaná, orálna (ústna) reč využíva zvyšky sluchu a odzeranie. Jej zvládnutie je 

veľmi ťažké, pre nepočujúcich je nevyhovujúcim komunikačným prostriedkom, ale má 

výhodu v tom, že jej rozumejú ostatní ľudia. Osvojenie, či uchovanie schopnosti 

komunikovať orálnym spôsobom je pre človeka s ťažkým sluchovým postihnutím veľmi 

ťažké, pretože chýba najdôležitejší predpoklad - ľahkosť vnímania verbálneho (slovného) 

vyjadrenia, resp. kontroly vlastného prejavu. Pre nepočujúcich (eventuálne osoby so 

zvyškami sluchu) je orálna reč v zásade nevyhovujúcim komunikačným prostriedkom, ktorý 

sa učia preto, aby neboli v majoritnej spoločnosti tak veľmi izolovaní. Miera motivácie k 

osvojovaniu môže byť rôzna, závisí na schopnostiach a skúsenostiach jedinca. Impulzom k 

zlepšeniu orálnej reči môže byť prechod do prostredia počujúcich, napriek tomu, že je táto 

situácia prežívaná ako nepríjemná a stresujúca. 

 

Problémy pri komunikácii s počujúcim  
Komunikácia s počujúcim a plynule hovoriacim partnerom predstavuje rad problémov: 

Percepcia (vnímanie) reči a jej porozumenie: kompenzačným zmyslom ťažko sluchovo 

postihnutého je zrak. Z tohto dôvodu je podmienkou prijateľného porozumenia vizuálny 

(očný) kontakt s komunikačným partnerom. Pokiaľ nie je nadviazaný, je potrebné ho 
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iniciovať dotykom. Sluchovo postihnutý človek je nútený využívať náhradný spôsob, 

odpozorovania kiném (= pohyb úst pri artikulácii), eventuálne obmedzenú sluchovú 

percepciu. Obidve uvedené varianty sú psychicky veľmi náročné a vyčerpávajúce a ani ich 

efekt nie je taký, aby kompenzoval zvýšenú námahu. Táto skutočnosť ovplyvňuje postoj 

sluchovo postihnutého k orálnej komunikácii. Na problémy v porozumení aj na značnú 

náročnosť tejto činnosti reagujú podráždením. Napätie vyvolané námahou zvyšuje ako ich 

úzkosť, tak sklon k afektívnym výbuchom alebo k inej skratovej reakcii. Tieto prejavy sa 

interpretujú ako dôsledky nezvládnutej záťažovej situácie. Pre sluchovo postihnutých je aj 

bežná komunikácia stresom, čo je pre počujúceho človeka ťažko predstaviteľné. 

 

   Odzeranie je veľmi ťažkým spôsobom vnímania hovorovej reči. Nedá sa využívať vždy a 

za všetkých okolností. Zrakom nie je možné určiť presne všetky hlásky: niektoré znejú 

odlišne (p, m, p), aj keď ich kinéma ( artikulačný pohybový vzorec) vyzerá rovnako, iné 

nemajú žiadny viditeľný artikulační pohyb (ch), a preto ľahko dochádza k zámene. Pohyb pier 

sa pri bežnom rozhovore rýchlo mení a jednotlivé kinémy miznú skôr, než ich človek stačí 

dekódovať. Odzeranie je možné len v komunikácii s jednotlivcom, v priamom zrakovom 

kontakte, rozhovor s väčšou skupinou ľudí nie je týmto spôsobom realizovateľný.  

Sluchovo postihnutí majú obmedzenú možnosť porozumieť kontextu komunikácie, ktorý je 

pre počujúcich samozrejmosťou. Nemôžeme ho dosiahnuť ani odzeraním, ani limitovanou 

sluchovou percepciou (vnímaním). 

 

   Aktívny verbálny (slovný) prejav je tiež ťažký. Aby si ho jedinec s vrodeným postihnutím 

osvojil, musí často využívať aj zapamätanie si kombinácie pohybov hovoridiel a vibrácií, 

ktoré sú súčasťou vyslovenia určitého slova. Výučba a rozvoj hovorovej reči sú pre závažne 

sluchovo postihnutých veľmi náročné. 

 

Problémy, ktoré tento človek má, môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov: 

 

   Fonologická oblasť - bez sluchovej kontroly vlastného rečového prejavuje len ťažko 

možné koordinovať dýchanie a fonáciu (tvorenie hlasu), a preto nie je možné dosiahnuť 

presné artikulovanie. Nie je možné dobre vnímať, a preto ani napodobniť, melódiu reči. 

Hlasový prejav preto býva horšie zrozumiteľný. Aj v prípade neskôr ohluchnutého človeka sa 

kvalita reči po zvukovej stránke zväčša postupne zhoršuje. K úplnej presnosti nestačí iba 

pamäť. Možnosť sluchovej kontroly vlastného verbálneho prejavu je dôležitá aj pre primeranú 

hlasitosť reči. Ďalším problémom je rôznosť znenia niektorých hlások v rámci určitého 

zoskupenia. 

 

   Sémantická oblasť -  sluchovo postihnutí často presne nechápu význam jednotlivých slov, 

a preto si ich zamieňajú či ich nesprávne používajú, majú menšiu slovnú zásobu. Obmedzený 

býva hlavne aktívny slovník, t.j. množstvo slov, ktoré človek sám používa vo svojom 

zdieľaní. Značným problémom je pochopenie významu slov vo vzťahu k určitému kontextu. 
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   Syntaktická oblasť - sluchovo postihnutí nemajú dostatočnú znalosť gramatických 

pravidiel ani citlivosť k ich používaniu, nedodržiavajú správnu vetnú stavbu. Preto 

nepoužívajú správne rôzne gramatické tvary a nezachovávajú slovosled. Ich verbálny, ale aj 

písaný prejav často krát býva veľmi zjednodušený. Príčinou je obmedzená možnosť 

dôkladného osvojenia jazyka. Nejde však o prejav nedostatku inteligencie. Niekedy 

ovplyvňuje syntax gramatická odlišnosť znakovej reči, ktorá je sluchovo postihnutému 

bližšia. 

 

   Pragmatická zložka je sociálne - rečovou kompetenciou, ide o komunikačné využitie 

jazykových kompetencií, ich adekvátnosť a efektivitu. Vzhľadom ku značným problémom v 

osvojovaní hovorenej reči je zákonite narušená aj táto zložka. 

   Všetky tieto obmedzenia majú nakoniec často za následok, že si sluchovo postihnutí 

neosvoja hovorený jazykový systém natoľko dobre, aby mohli plne využívať jeho písanú a 

tlačenú podobu ako prostriedok prijateľne účinnej komunikácie, resp. zdroja informácií. 

Problémy v porozumení obsahu sa prejavujú i pri práci s vizuálne prezentovaným textom, 

ktorý je síce možné vnímať bez problémov, ale pochopiť jeho obsah, vzhľadom k obmedzenej 

slovnej zásobe a nepoznaniu všetkých významov slov, je problematické. 

 

2. Neverbálna komunikácia: posunkový jazyk, mimika a pantomíma 

 

   Posunkový jazyk (posunková reč) je založený na vizuálno-pohybovom kóde s 

kodifikovanou sústavou znakov daných základnými polohami, pohybmi rúk so sprievodom 

tvárovej mimiky. Okrem polôh a pohybov celej ruky sa uplatňujú hlavne rôzne zmeny polôh 

prstov. Posunkový jazyk je základným komunikačným prostriedkom nepočujúcich.     

Osvojovanie posunkovej reči je pre nepočujúceho nenáročné, otvára mu možnosť 

komunikovať prirodzeným spôsobom, komunikácia prestáva byť záťažou, stáva sa 

normálnym zdrojom informácií.  Zvyšovaním vzdelanostnej úrovne sluchovo postihnutých sa 

samozrejme rozvíja i posunkový jazyk. Nevýhodou je obmedzený počet ľudí, ktorí tento 

spôsob komunikácie poznajú. Človek, ktorý by sa nedokázal dorozumieť inak, by bol do 

značnej miery komunikačne a informačne izolovaný. Žiaľ, tento fakt je stále pravdivý napriek 

tomu, že posunkový jazyk bol zákonmi našej republiky uznaný ako prostriedok 

dorozumievania sa a vzdelávania sluchovo postihnutých, takže by mal byť zabezpečený 

dostatok tlmočníkov posunkovej reči.  Posunky na dorozumievanie začínajú spontánne 

používať už veľmi malé a nie len sluchovo postihnuté deti. Už v kojeneckom veku sa deti 

snažia upútať pozornosť opakovaním určitých gest, ktoré môžu mať význam informácie. 

Posunkový jazyk sa sluchovo postihnuté deti obvykle učia neskôr, v kolektíve, hlavne ak 

nemajú rovnako postihnutých rodičov, ktorí by s nimi od začiatku ich života týmto spôsobom 

komunikovali.  

   Ďalšou formou komunikácie je posunková alebo znaková reč, ktorá je doslovným 

prekladom ústnej reči do posunkového jazyka. Vyjadruje pomocou znakov aj jednotlivé 

gramatické kategórie príslušného jazykového systému. Pre nepočujúceho, ktorý dobre 
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nepozná daný jazyk, nemusí byť dostatočne zrozumiteľná, napriek tomu, že ju môže bez 

problémov vnímať. Prstová abeceda ja založená na podobnom princípe. Jeden znak 

predstavuje jedno písmeno, z písmen je potrebné zložiť slová. Ide o pomerne zdĺhavý spôsob 

vyjadrovania.  

   U nás sa v poslednej dobe najviac využíva vo vzdelávaní sluchovo postihnutých variant 

totálnej komunikácie, ktorá využíva všetky možnosti komunikácie, pri rešpektovaní možností 

a predpokladov každého sluchovo postihnutého jedinca. 

   Z hľadiska plnohodnotného rozvoja rečovo - poznávacích funkcií jedinca je veľmi 

podstatné, aby si v rannom veku osvojil akýkoľvek jazykový systém, nakoľko deficity 

z premeškaného ranného obdobia negatívne ovplyvňujú ďalšie jeho vzdelávanie až do tej 

miery, že napriek predpokladom nedosiahne svoje optimum. 

 

Základné informácie pre rodičov a pedagógov 
 

Máte podozrenie, že Vaše dieťa je sluchovo postihnuté. Čo ďalej ? 
1. Pediater Vás odporučí na foniatrické vyšetrenie (odborné vyšetrenie sluchu). Ak sa 

vyšetrení potvrdí, že dieťa má  sluchové postihnutie, foniater predpíše dieťaťu 

načúvací prístroj, poučí Vás, ako s ním zaobchádzať a odporučí logopedickú 

starostlivosť.  

2. Vyhľadajte najbližšie Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré poskytne 

Vášmu dieťaťu špeciálnopedagogickú starostlivosť. Dieťa absolvuje psychologické 

a špeciálnopedagogické vyšetrenia, na základe ktorých mu bude odporučená ďalšia 

starostlivosť a neskôr zaškolenie. V centre Vám poradia aj ako sa správať k dieťaťu 

doma, na aké kompenzačné pomôcky máte pre dieťa nárok, prípadne Vám poskytne 

potrebné kontakty.  

 

Formy vzdelávania 
1. Segregované vzdelávanie: vzdelávanie v špeciálnych materských, základných, 

stredných školách pre sluchovo postihnutých internátneho typu.  

2. Vzdelávanie v špeciálnych triedach pre sluchovo postihnutých v bežných školách.    

3. Integrované vzdelávanie: vzdelávanie individuálnym začlenením sluchovo 

postihnutého žiaka do bežnej triedy školy.  

 

 Základné zásady pri práci so sluchovo postihnutým žiakom začleneným v bežnej triede: 

    

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti žiaka so sluchovým 

postihnutím, ktoré môžu byť prítomné: 

- poruchy reči v lexikálno-sémantickej, morfologicko-syntaktickej, 

fonetickofonologickej rovine (viď popísané vyššie) 

- pridružené poruchy reči 

- dyslália (porucha výslovnosti) 
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- dysprozódia (poruchy rytmu reči) 

- dysfónia (poruchy hlasu) 

- narušené dýchanie 

- fufnavosť 

- poruchy plynulosti reči 

- iné: 

- poruchy pozornosti 

- poruchy krátkodobej a dlhodobej pamäti 

- ťažkosti pri identifikácii, zapamätávaní a reprodukcii objektov 

- ťažkosti pri myšlienkových operáciách (chápanie abstraktných pojmov) 

- prítomný pocit menejcennosti 

- zvýšenú mieru agresivity v správaní žiaka 

- oneskorenie emocionálneho vývinu 

- nedostatky vo vývine psychomotorických zručností 

- zvýšenú unaviteľnosť. 

 

V triede učiteľ zabezpečuje podmienky žiakovi: 

- žiak so sluchovým postihnutím má sedieť na takom mieste v triede, aby podmienky 

príjmu sluchových podnetov boli čo najlepšie 

- učiteľ dbá o to, aby žiak so sluchovým postihnutím stále používal načúvací prístroj (u 

žiaka nižších ročníkov 1. stupňa učiteľ priebežne kontroluje nastavenie hlasitosti 

naslúchadla, prípadne aj funkčnosť batérie v naslúchadle) 

- vyučujúci učiteľ prirodzene artikuluje, každý výklad učiva uskutočňuje tak, aby žiak 

so sluchovým postihnutím mohol odzerať a sledovať obsah výkladu učiteľa 

 

 

Pre pochopenie a porozumenie preberaného učiva učiteľ: 

- pracuje s námetom a textom, ktorý je primeraný veku a mysleniu žiaka 

- pri vyučovaní využíva skúsenosti žiaka 

- aktivuje a motivuje žiaka pomocou individuálne náročných úloh 

- vypíše neznáme nové slová v učebnom texte na tabuľu alebo premietne 

- často používa názorný materiál (obrazy, grafy, predmety) 

- otázkami si overuje porozumenie učivu, úlohe 

- ak žiak nerozumel, zopakuje výklad učiva, požadované riešenie úlohy (v prípade 

potreby individuálne) 

- pri skúšaní a hodnotení žiaka si overí, či žiak porozumel zadanej úlohe 

 

Špecifické potreby žiaka v triede a mimo triedy: 

- všetkými prostriedkami pomôcť pri profesionálnej orientácii žiaka a tým prispieť 

k jeho sociálnemu začleneniu 

- pravidelne sa kontaktovať s rodičmi a konzultovať potreby žiaka v škole i mimo nej. 
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Ako pristupovať k sluchovo postihnutému žiakovi 
 trpezlivo a tolerantne  

 u nepočujúcich žiakov umiestniť lavicu tak, aby žiak videl na celú triedu a mal 

prehľad o dianí v triede -  u žiakov nedoslýchavých umiestniť lavicu asi v strede triedy 

( presné umiestnenie vhodné konzultovať s foniatrom)  

 zaobchádzať rovnako ako s ostatnými žiakmi – ohnisko pozornosti stojí na  

schopnostiach, nie na neschopnostiach žiaka  

 pri komunikácii so sluchovo postihnutým žiakom  

- dbať, aby mohol odzerať 

- artikulovať čisto, rozprávať zvoľna – nespomaľovať, udržovať prirodzený  rytmus 

reči a jej plynulosť 

- hovoriť s tvárou obrátenou k žiakovi, neprechádzať od prvej lavice k poslednej, ani 

pred lavicami smerom od okien ku dverám, či  dokonca za chrbtom žiaka sledovať 

pohyby pier hovoriaceho  

 pri výklade učiva: 

- využívať názorné pomôcky 

- skoncentrovať pozornosť žiaka 

- meniť čo najmenej miesto 

- používať jasné a krátke vety 

- priebežne kontrolnými otázkami zisťovať, či žiak rozumie výkladu  

 zápis preberaného učiva má byť stručný, jasný, v celých vetách 

- na tabuli 

- pripravený pre žiaka individuálne, napr. na kartičkách  

 pri precvičovaní učiva a frontálnom overovaní vedomostí žiakov učiteľ sluchovo 

postihnutým žiakom otázku zopakuje, v prípade potreby preformuluje, resp. použije  

názornú pomôcku ( slovný zápis na magnetickej tabuli...)  

 učivo preberať po menších etapách, každú zopakovať, popr. napísať osnovu ako 

podpornú pomôcku  

 pri overovaní vedomostí upozorniť vopred sluchovo postihnutého žiaka s rozsahom 

opakovaného učiva v dostatočnom časovom predstihu.  

 pri hodnotení žiaka používať Metodické pokyny MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami    

 nehodnotiť diktáty, písomné a kontrolné práce nediktovať  

 dbať na pravidelné nosenie načúvacieho aparátu  

 u sluchovo postihnutých žiakov je potrebné doporučenie od foniatra o zaradení do 

zdravotnej skupiny    
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Dieťa so sluchovým postihnutím v rodine 
 

   Všetko, čo sa dieťa naučí v prvých rokoch života, každé slovo, ktoré dokáže odzerať alebo 

vysloviť, každá činnosť, ktorú vie na rozkaz vykonať, si osvojí s pomocou rodičov, učiteľov 

alebo niektorého člena rodiny. Ak je dobrý začiatok, ak má dieťa doma porozumenie, ak mu 

pomáhajú všetci, má nádej na úspech. 

   Rodičia sa väčšinou tešia na príchod svojho dieťaťa. S dieťaťom sa rozprávajú, hovoria naň. 

Ak je u dieťaťa zistené sluchové postihnutie, rodičia sa mu obyčajne prestávajú prihovárať. 

To sa nesmie stať. Každý v rodine musí hovoriť na dieťa ďalej, ako by počulo. Nečakajte, že 

vám odpovie, že hneď dá najavo, že vám rozumie. Ani nečakajte že bude po vás hneď slová 

opakovať. Aj tak na neho hovorte! Až po nejakom čase zbadáte, že dieťa rozumie veľa z toho, 

čo hovoríte a postupne na to začne reagovať. K tomu však musí dospieť samé, prirodzenou 

cestou, rovnako ako dieťa, ktoré dobre počuje. Ani od normálne počujúceho dieťaťa 

neočakávate, že bude reagovať na všetko, čo poviete. Aj tak sa mu však stále prihovárate, 

pretože vám to spôsobuje radosť. Nejaký čas sa budete musieť uspokojiť s tým, že budete na 

sluchovo postihnuté dieťa stále hovoriť a nebudete sa starať o to, či vám rozumie. 

 

Dieťa musí vidieť vec, o ktorej hovoríte  

   Keď hovoríte s dieťaťom, vaša tvár musí byť osvetlená. Svetlo nesmie dieťaťu svietiť do 

očí. Jeho oči sa musia pozerať na vašu tvár. Jedným z najdôležitejších krokov je dosiahnuť to, 

aby sa dieťa na vás pozeralo, keď k nemu hovoríte. Docielite to tým, že budete čakať na 

vhodnú príležitosť a keď sa dieťa na vás pozerá, niečo mu povedať. Kedykoľvek k vám obráti 

oči a bude hľadať váš súhlas alebo nesúhlas, prehovorte na neho len niekoľko slov o veci, 

ktorá dieťa práve zaujíma. Ak využijete každú príležitosť, kedy vás dieťa pozoruje, skoro si 

zvykne pozorovať tvár hovoriacej osoby a nebudete ho musieť k tomu zvlášť nútiť. Ukážte 

mu vždy predmet, o ktorom hovoríte! 

   Prvý nácvik odzerania musí byť vždy spojený s niečím, čo dieťa môže vidieť, či už je to 

predmet, činnosť, osoba alebo určitá situácia. Dieťaťu so sluchovým postihnutím je potrebné 

každú vec niekoľkokrát ukázať a pritom súčasne vyslovovať jej názov. Tak sa postupne 

u dieťaťa vytvorí poznanie, že určitý pohyb pier označuje topánku, iný auto. Opakovať, 

opakovať, opakovať – v tom je celé tajomstvo, ako naučiť sluchovo postihnuté dieťa hovoriť.  

  

Dieťa v predškolskom veku 
   Medzi deťmi od dvoch do šesť rokov sú veľké rozdiely v schopnostiach a vedomostiach, 

podmienené nielen osobnými zvláštnosťami, ale i vekom.  

 

Dieťa dvojročné 

   Dvojročné dieťa je živé a zvedavé. Rado behá a skáče, váľa sa, rozkladá veci a zase skladá, 

aj keď sa mu tá posledná činnosť vždy nepodarí.  
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Vhodné zamestnanie pre dvojročné dieťa 

   Dvojročné dieťa sa často hrá so stavebnicovými kockami, zvlášť keď sú farebné. Skladá 

ich, vkladá do krabíc, nakladá na vozíky, zhadzuje, vyberá, dvíha. Málo pozornosti venuje 

veľkosti a druhu. 

 

Modelovanie z hliny – hrá sa s hlinou, drobí ju, ohmatáva, hnetie a vaľká, ale nepokúsi sa 

vymodelovať nejaký predmet.  

 

Maľovanie - maľuje prstom alebo štetcom na veľkom hárku papiera. Zaujíma sa len o to, ako 

sa štetec pohybuje po papieri. Nepokúsi sa dodržiavať obrysy alebo usporiadať farby. Stačí 

mu jedna farba. Ak má dve farby, jednoducho maľuje jednou cez druhú. Nevenuje veľa 

pozornosti tomu, čo robí, je celkom možné, že niekedy chodí štetcom po papieri a pozerá sa 

na niečo úplne iné.  

 

Rytmické cvičenie - kýva telom, dupe nohou, pokyvuje hlavou, zvlášť keď ho niekto vedie 

za ruku a robí pohyby s ním. 

 

Vzťah k majetku -  s druhými deťmi sa nerád delí a nechce sa vzdať vecí, ktoré mu patria. 

Bude sa biť, kričať, aby si uchránilo čo je jeho.   

 

Vzťah k iným ľuďom - pozoruje ľudí. Je bystrým pozorovateľom a zapamätá si oveľa viac, 

ako si myslia dospelí. Hráva sa radšej samé, aj keď má rado okolo seba ľudí. Neskôr sa 

príležitostne zúčastňuje aj na skupinových hrách, ale na začiatku druhého roka sa radšej hráva 

samé a odmieta každého, kto by chcel do hry zasahovať. Je rado pri matke.  

 

Reč dvojročného dieťaťa - rozdiel medzi dieťaťom normálne počujúcim a sluchovo 

postihnutým sa najnápadnejšie prejavuje v slovnej zásobe, v používaní a porozumení reči.  

Je vždy veľkým problémom prinútiť dvojročné dieťa, aby sledovalo naše pery. Je neposedné, 

pobieha sem a tam, prebieha z jednej veci na druhú. Vyžaduje nemalú trpezlivosť priviesť ho 

k tomu, aby sa pozeralo na osobu, ktorá hovorí. Jeho záľuba v pozorovaní dospelých mu 

pomáha poznávať myšlienky podľa hovorenej reči. Aj keď nevie hneď správne odpovedať 

a bude len sedieť a pozorovať, je dôležité, aby ste využili každú vhodnú príležitosť prehovoriť 

na neho. Čím viac povzbudzujete dieťa so sluchovým postihnutím, aby džavotalo a používalo 

svoj hlas, tým lepšie pre neho. Aj keby vydávalo len nezrozumiteľné zvuky, pre neho je to reč 

a prostriedok vyjadrovania. Pomaly, ale isto príde k tomu, že vysloví správne niektoré slovo. 

To sa sotva stane vo veku dvoch rokov, avšak aj džavotanie, alebo pokus o napodobnenie slov 

vedie k samostatnému vyjadrovaniu hovorenou rečou vo veku štyroch až piatich rokov. 

 

Dieťa trojročné 

   Trojročné dieťa sa veľmi líši od dvojročného, je poriadnejšie. Už toľko netúži zabrať celú 

izbu pre seba ako pred pol rokom. Je prístupnejšie k radám dospelých.  
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Vhodné zamestnania pre trojročné deti 

   Podobne, ako dvojročné dieťa, sa rado hrá so stavebnicovými kockami, ale venuje už väčšiu 

pozornosť tvaru a farbám. Skladá z nich vlaky, alebo napodobňuje stavby podľa vzoru, ktorý 

mu ukáže dospelý alebo staršie dieťa. Stavbu dokončí, ale hneď ju zase zbúra. Zaujíma ho 

viac sama stavebná činnosť ako jej konečný výsledok. Aj keď ho zaujímajú farby, má väčšiu 

záľubu v tvaroch a v tom, aby sa k sebe hodili. 

 

Maľovanie - prstami maľuje čiary. Pri maľovaní štetcom rado maľuje na veľkých plochách.  

Vydrží maľovať dlhšie, ako vo veku dvoch rokov a viac sa už sústreďuje na to, čo robí. 

Chváli sa svojou prácou.  

 

Pastelky - kreslí rôzne čiary a tvary. Častejšie ako pri maľovaní farbami sa mu podarí 

vytvoriť obrysy, z ktorých sa dá poznať, čo to je.  

 

Piesok – na pieskovisku sa vydrží hrať veľmi dlho. Stavia cesty, kope jamy, naberá piesok do 

vedierok a prilieva do nich vodu. Mieša piesok, kamienky, drievka, a iné drobné predmety. 

 

Knihy a obrázky - prejavuje záujem najmä o obrázky, ktoré majú nejaký vzťah k predmetom 

v jeho okolí. Postrehne rozdiely a podrobnosti na obrázkoch a vyhľadáva dva rovnaké 

predmety. 

 

Rytmické cvičenia - behá a poskakuje podľa rytmu. Dieťa so sluchovým postihnutím 

rovnako ako normálne počujúce pozoruje, keď druhí pohybom sprevádzajú detské pesničky 

a riekanky. 

 

Vzťah k majetku - svoje hračky požičiava iným deťom na dlhšiu dobu a dovolí aby sa s ním 

hrali. Nosí do materskej školy svoje hračky a knižky. Berie si ich so sebou na návštevu ku 

kamarátom.  

 

Vzťah k druhým - s druhými deťmi sa vydrží hrať dlhšie ako dvojročné. Vie sa hrať dlhšiu 

dobu samé, bez dozoru. Hrá sa vonku, kde sú tiež iné deti.  Občas mu robí ťažkosti 

prispôsobiť sa iným deťom. Matka sa u neho stále teší väčšej obľube ako otec. 

   

Reč trojročného dieťaťa – slovník normálne počujúceho dieťaťa je 3-krát bohatší. Skúša 

vyslovovať hlásky, slová, vety. Mnohokrát je však spôsob, ako používa slovnú zásobu, pre 

poslucháča nezrozumiteľný. Ak mu nestačí vlastný slovník, tvorí si nové slová. Venuje väčšiu 

pozornosť reči ľudí okolo seba. Chápanie reči a počet slov, ktoré vie odzerať, pokračuje 

rýchle dopredu. Viac si uvedomuje svoj vlastný hlas i hlasy druhých ľudí.  

 

Dieťa štvorročné 

   Dieťa štvorročné viac toho vie, má jasnejšie predstavy o tom, čo má robiť. Často obracia na 

seba pozornosť. Je duševne zrelšie a vie sa lepšie ovládať.  
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Vhodné zamestnania pre štvorročné deti 

Stavebnicové kocky – hrá sa so stavebnicovými kockami a malými modelmi nábytku. 

Z kociek chce postaviť niečo skutočné. Je hrdé na to čo vytvorilo a často sa to pokúša 

uchovať. Radšej stavia s inými deťmi než samé. 

 

Modelovacia hlina - pracuje s hlinou. Dokáže utvoriť určitý predmet, pyšný je keď ho 

dokončí, maľuje farbami a ukazuje. 

 

Maľovanie - používa prsty na vytváranie obrysov pri maľovaní. Niekedy sa mu podarí 

namaľovať predmety, ktoré chce poznať a chce aby sa o nich hovorilo. Ovláda lepšie svoje 

ruky, venuje väčšiu pozornosť okrajom. Používa viac farieb a menej často prekrýva jednu 

farbu druhou.  

 

Pastelky - začína v hrubých obrysoch napodobňovať tvary písmen a obrázky. Maľuje a kreslí 

to čo chce. 

 

Riekanky a rozprávanie - dieťa so sluchovým postihnutím podobne ako počujúce dieťa rado 

počúva rozprávky. Veľmi pozorne sleduje vyjadrovacie prostriedky rozprávača, aby ich 

mohlo napodobniť. Rado sa pozerá ako sa pohybom sprevádzajú detské riekanky a samé sa 

pokúša ich dramatizovať. 

 

Vzťah k majetku -  ochotné sa rozdelí, ale väčšinou len s jedným kamarátom a dá druhým 

najavo, že sa rozdelil len so svojím „priateľom“.  

 

Vzťah k iným -  v spoločnosti druhých detí je veľmi rado. Najradšej sa hráva vo dvojici, ale 

keď je pod dozorom, vie sa zahrať aj v skupine.  Aj keď je matka pre neho najdôležitejšou 

osobou, začína si stále viac vážiť chvíle strávené s otcom.  

 

Reč štvorročného dieťaťa - dieťa so sluchovým postihnutím túži sa vyjadrovať hovorenou 

rečou. Ak sa mu dostalo predbežného výcviku, tak že si vytvorilo bohatú slovnú zásobu 

odzeraním, potom sa nebude cítiť tak bezmocné, ako keby sa s rečou vôbec nezoznámilo. Reč  

nemajú tak zrozumiteľnú, aby mohli vyjadriť svoje potreby. Často zároveň so slovami 

a zvukmi používajú posunky. V tomto období dieťa prejavuje veľkú snahu vyjadrovať sa 

hovorenou rečou. Štvorročné dieťa nerado opakuje znovu a znovu cvičenia, ktoré sú mu už 

známe. Preto rodičia musia vynaložiť veľa úsilia a vynaliezavosti, aby udržali záujem dieťaťa 

i pri častom opakovaní.  

 

Dieťa päťročné 

   Päťročné dieťa je nezrelé pre čítanie, písanie a počty. Pozná ľudí okolo seba i svoje 

postavenie medzi nimi.  
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Vhodné zamestnania pre päťročné deti 

   Pri zamestnaniach, ako je maľovanie, kreslenie pastelkami, modelovanie, vie omnoho 

presnejšie vystihnúť, čo chce vyjadriť a obyčajne to vie aj pomenovať. Dieťa päťročné vie 

lepšie oceniť svoje schopnosti a vie, ako dosiahnuť lepšie výsledky. 

   Päťročné dieťa kladie otázky, ale nie už len preto, aby mohlo hovoriť. Preto je jeho 

spoločnosť pre dospelých menej únavná. V tomto období dieťa so sluchovým postihnutím  

chce, aby sme mu povedali ako sa volá a chce napodobniť reč. Robí to však bez snahy a túžby 

po napodobňovaní alebo preháňaní. 

  Dieťa so sluchovým postihnutím, ak sme s ním začali včas, robí v tomto roku viditeľné 

pokroky. Prejavuje sa u neho porozumenie a používa reč, ktorú sa skôr naučilo. Pýta sa, ako 

sa to povie. Snaží sa zapamätať si slová a používať ich. 

   Príprava na čítanie - je nutné, aby sluchovo postihnuté dieťa čítalo ešte viac ako dieťa 

normálne počujúce, ak sa má s ním vyrovnať v slovnej zásobe a vedomostiach.  

   To však neznamená, že je potrebne začať pri dieťati so sluchovým postihnutím  i s čítaním 

skôr. Čítanie je proces, ktorý si človek neosvojí naraz, ale postupne. Dieťa so sluchovým 

postihnutím sa pripravuje na čítanie najskôr pomocou obrázkov už vo veku dva a pol roka, 

alebo aj skôr. Bude ho baviť porovnávať obrázky medzi sebou, alebo ich priradiť 

k predmetom, ktoré znázorňujú. Asi o rok neskôr si začne všímať tlačené slová. V štyroch 

rokoch alebo o pol roka neskôr vie poznávať tlačené slová a priraďovať ich k príslušným 

obrázkom. Dokáže vykonávať úlohy podľa tlačených rozkazov. Ešte dlho potom však bude 

pre neho obrázok dôležitejší ako tlačené slovo.  

 

Rodičia dieťaťa so sluchovým postihnutím 
   Rodičom pripadá najkrajšia, zároveň však aj najťažšia a najzodpovednejšia úloha na svete.   

Vaše dieťa je sluchovo postihnuté. Chcete, aby sa vedelo dorozumievať s ostatnými ľuďmi 

normálnym spôsobom, to je aby sa naučilo hovoriť a pomocou odzerania rozumieť hovorenej 

reči. Prajete si pre neho ešte mnoho iných vecí, ale teraz vám pravdepodobne robí najväčšiu 

starosť, aby vedelo hovoriť. Je to celkom prirodzené. Chcete aby dieťa hovorilo. Znepokojuje 

vás, že nehovorí. Nevie vám nič prezradiť inak ako posunkami. Nerozumie tomu čo hovoríte. 

Nevie, ako sa volá. 

   Ak prekonáte počiatočné ťažkosti, môžete vo veľmi krátkej dobe naučiť dieťa rozumieť 

názvom rôznych predmetov a činností pomocou odzerania. Jeho prirodzená bystrosť mu 

uľahčí nahradiť chybný sluch zrakom a hmatom. Dieťa sa musí naučiť používať svoje oči, 

ruky, zvyšok sluchu, pokiaľ ho má. Musí mať zásobu slov ktorým rozumie, aby slová, ktoré 

bude neskôr v reči používať, mali pre neho nejaký význam. Dieťa musí reči rozumieť a potom 

až môže začať hovoriť. 

Lásku potrebuje po celý svoj život. Ak jej v raných rokoch bude mať dostatok, naučí sa 

dôverovať samo sebe, spoliehať sa samo na seba a bude potom vyžarovať lásku a pokoj na 

iných ľudí. 
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Ako sa správať k dieťaťu so sluchovým postihnutím  
 

   S dieťaťom so sluchovým postihnutím sa zaoberajte ako s ostatnými členmi rodiny. Nech sa 

ako iné deti zúčastní podľa svojich schopností na domácich prácach, zábavách, výletoch. 

Správajte sa k nemu s rovnakou láskou a porozumením ako k ostatným deťom, nie však 

s väčšou. Nebuďte k nemu zhovievavejší pre jeho chybu a nerozkazujte ostatným deťom, aby 

mu ustupovali. Nech sa naučí čakať, až na neho príde rad a deliť sa o maškrty a hračky 

s druhými. 

   Dieťa so sluchovým postihnutím nemôžete chrániť ani oddeľovať od počujúcich detí. Treba 

však vysvetliť druhým deťom, aké postihnutie má, aby pochopili prečo nehovorí. Toto 

vysvetlenie má byť krátke a jednoduché. Deti obyčajne lepšie pochopia stav vecí, keď sa im 

ukáže, než keď sa im objasňuje slovami.  

 

Neľutujte čas na vysvetlenie 

   Dieťa so sluchovým postihnutím vyžaduje väčšiu pozornosť. Ak ho beriete niekam so 

sebou, chce vedieť kde ide. Tu vám veľmi pomôžu obrázky. Začnite si hneď robiť zbierku 

obrázkov, predmetov a činností, s ktorými sa dieťa denne stretáva a tiež zbierku fotiek osôb, 

ktoré dieťa pozná a často vídava. Ak beriete dieťa so sebou na nákup, môžete mu dopredu 

ukázať obrázky tovaru, ktorý sa dá kúpiť obchode. Keď pôjdete na výlet, môžete mu ukázať 

obrázky ľudí a miest, ktoré uvidí.  

 

Disciplína dieťa 
   Jednou z prvých otázok, ktorú si kladú rodičia dieťaťa so sluchovým postihnutím, je otázka 

disciplíny.  

   Dieťa vie nielen veľmi dobre napodobňovať, ale má aj sklon zveličovať to, čo vidí 

u druhých. Ak vidí, že sa mračíte, vie sa zamračiť ešte viac ako vy, keď k dieťaťu hovoríte 

podráždeným hlasom, vníma to ako búrku. Pri najbližšej príležitosti, keď je samé podráždené, 

začne sa prejavovať tiež búrlivým spôsobom. Aj chladný výraz s nesúhlasom na vašej tvári 

mu vie nahnať strach, najmä keď je to dieťa sluchovo postihnuté a získava všetky vnemy 

zrakom. Žiadne dieťa nie je od narodenia zlé alebo tvrdohlavé. Je výtvorom svojho prostredia. 

Bude sa vyvíjať normálne len vtedy, ak rodičia pochopia a uvedomia si, že majú vo svojich 

rukách vytváranie jeho prostredia. 

   Pri výchove sa pozerajte na svoje dieťa ako na samostatnú osobnosť s vlastnými potrebami, 

záujmami, záľubami a s nechuťou k určitým veciam. Uvedomte si, že keď sa dieťa nevhodne 

správa nápadne tým dáva najavo, že sa potrebuje uistiť, či ho máte ešte radi, chce mať 

ozajstnú vnútornú istotu. Zachovajte k nemu úprimný, láskavý a pokojný vzťah.  

 

Dychové  cvičenia 
   Dieťa učte kontrolovať dych hrou. Nechajte ho sfukovať sviečky alebo zápalky, fúkať do 

pierka alebo kúskov papierikov na ruke. Najskôr mu to ukážte sami, aby pochopilo a začalo 
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vás napodobňovať. Položte pierko, nitku alebo guľku z papiera na jeho ruku a sfúknite ju. 

Zacíti váš dych na svojej ruke a zistí, čo má robiť. 

   Niekedy je ťažké naučiť dieťa so sluchovým postihnutím fúkať a preto začnite týmto 

spôsobom: Nechajte ho fúkať na pierko alebo na pingpongovú loptičku cez stôl. Zatiaľ 

nefúkajte mydlové bubliny, nechcite, aby dieťa nafukovalo balóny alebo fúkalo do trúbky. 

Deti, ktoré počujú hlas trúbky, dávajú si ju k ústam, ale napodobňujú jej tóny vlastným 

hlasom. Ešte nedokážu ovládať dych tak, aby na trúbku zatrúbili. 

   Môžete dieťaťu urobiť malé farebné veterníky, kvety z hodvábneho papiera, stojacích 

panáčikov, lietadlá a loďky. Deti tiež radi fúkajú do vody. Na stôl dajte  väčšiu misu naplnenú 

vodou, a ukážte dieťaťu ako sa bude voda vlniť, keď do nej fúknete.  

   Dieťa potrebuje zmenu, aby ho hra neomrzela. Vynaliezavosti sa medze nekladú. 

 

Sluchové cvičenia 
   Keď začínate s dieťaťom pracovať, dávajte mu také úlohy, ktorými sa u neho bude cvičiť 

schopnosť pozorovať, sústrediť sa, byť pozorný. Cvičia sa zmysly: hmat, zrak, chuť a čuch, 

ale najmä sluch.  

   Ak dieťa so sluchovým postihnutím bude môcť vnímať zvuky alebo vibrácie, či obidva 

súčasne, lepšie si bude uvedomovať zvuky, ktoré samo vydáva, a bude mať viac podnetov, 

aby ich vydávalo. 

   Ak obrátite pozornosť na niektoré zvuky, napr. na bubnovanie alebo zvuky hudobných 

nástrojov, alebo dokonca na samohlásky, naučí sa ich spoznávať a bude na ne reagovať. Toto 

všetko vyžaduje čas a reakcia dieťaťa sa nedá ničím urýchliť. Ak budete na dieťa naliehať 

a nútiť ho počúvať, tak všetko pokazíte. Ak je dieťa pokojné a má záujem, bude pri 

sluchových cvičeniach reagovať rýchlejšie a dôkladnejšie.  

   Ak dieťa vníma len vibrácie, môže sa naučiť rozlišovať len s pomocou vibrácií a spoznávať, 

odkiaľ zvuky pochádzajú.   

   Vyučovací postup musí byť pre dieťa zábavný. Nemôžete ho do učenia nútiť nasilu. 

Posaďte si dieťa na kolená, ukazujte mu obrázky a hovorte o nich. Ústa majte blízko jeho 

ucha. Hovorte normálnym hlasom, nie príliš nahlas. Každý zvuk ktorý vaše ucho pociťuje 

nepríjemne, alebo ktorého sa zľaknete, pôsobí tak isto aj na dieťa, napriek tomu, že má 

sluchové postihnutie. Hovorte výrazným, jasným, zvučným hlasom blízko pri jeho uchu. 

Nedotýkajte sa však perami jeho ucha, pretože to dieťa neznáša. Príliš hlasné hovorenie za 

týchto podmienok je rovnako málo platné ako hovorenie šepotom. Ani jedno, ani druhé 

neznie prirodzene a obidve skresľujú zvukovú stránku reči.  

   Ukážte dieťaťu obrázkovú knižku alebo knižku detských veršíkov. Recitujte mu básničky 

s citom, výrazne, rytmicky. Robte to zakaždým len niekoľko minút a nepozerajte sa na to, či 

bude dieťa reagovať. Či už počuje alebo nepočuje, v každom prípade bude vnímať chvenie 

vášho hlasu a rytmus veršíkov. Aj keď sa dieťa na vás obráti a bude sa na vás pozerať ako 

keby niečo počulo, neprejavujte príliš vzrušenie alebo radosť. Usmejte sa a hovorte na dieťa 

ďalej, či už sa pozerá na vás alebo do knižky. Toto jednoduché cvičenie pomáha budovať 
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základy pre zlepšenie výslovnosti a odzerania, pre lepšiu reakciu na sluchové podnety bez 

ohľadu na veľkosť sluchovej straty a pre lepšie porozumenie okolitému svetu.  

   Sluchový výcvik postupuje pomaly a nesmiete sa snažiť postup urýchľovať. Nebuďte 

netrpezliví a pokojne čakajte, až samo začne reagovať na sluchové podnety. Sluchový výcvik 

je zdĺhavý. Robte cvičenia s radosťou, so záujmom a dobrou náladou. Hovorte na dieťa, 

spievajte mu, rozprávajte mu o knižkách a obrázkoch, robte to nenútene niekoľkokrát denne 

po pár minút.  

 

Nezosilnené zvuky 

   Používajte obrázky a obrázkové knihy a hovorte o nich. Zvlášť vhodné sú obrázky zvierat. 

Ak máte napr. obrázok psa, rozprávajte mu o psovi: „To je pes. Pes šteká hav, hav. Pes beží.“ 

Skúste tieto slová hovoriť rôzne vysokým hlasom pri uchu dieťaťa. Rozprávajte krátke 

príbehy s týmito slovami. 

   Pri sluchových cvičeniach, rovnako ako aj pri odzeraní, je vašou najdôležitejšou úlohou 

obklopovať dieťa rečou. Ak reaguje, buď počulo zvuk, alebo je citlivé na vibrácie. Nezistíme 

presne a najmä nie u malého dieťaťa, či sa naučilo spoznávať zvuky. Reakcie bývajú obyčajne 

rôzne. Buď náhle stíchne, alebo sa na vás rýchlo pozrie, ale týmto sa nedajte pomýliť. 

Hovorte mu ďalej pri uchu, kedykoľvek sa naskytne príležitosť. 

 

Silné zvuky 

   Silné zvuky ako vydáva basový bubon, píšťalka, signálna píšťalka, stolový  zvonec, kravský 

zvonec, húkačka cvičíme súčasne, hneď v tomto prvom období. Používame nástroje, ktoré 

majú široký rozsah výšok a intenzity zvuku. 

   Vezmite jednu z hračiek, napr. bubon. Ukážte ho dieťaťu. Bude ho chcieť ohmatať. Dovoľte 

mu, aby sa s ním dôkladne zoznámilo. Rozozvučte bubon a ukážte dieťaťu, ako sa to robí. 

Potom ho rozozvučte znova, aby si ho dieťa ohmatalo, pokiaľ ešte zvučí, aby vnímalo jeho 

vibrácie. Rozozvučte ho asi na pol metra od ucha dieťaťa, postupne ho približujte a potom 

zasa vzďaľujte. Ak dieťa reaguje, zaznamenajte si vzdialenosť a zvuk opakujte. Použite iný 

druh zvuku, najlepšie s inou výškou, napr. píšťalku. Postupujte rovnako ako s bubnom. 

Skúšajte tóny rôznych výšok, až bude na niektorú reagovať. Ak na zvuk reagovalo a 

zaznamenali ste si vzdialenosť, na ktorú dieťa počulo alebo reagovalo na vibrácie, cvičte iné 

zvuky ďalej striedavo s tými, ktoré počulo. To spôsobí, že dieťa bude naďalej ochotné s vami 

spolupracovať a celé cvičenie sa stane hrou.  

   Časom sa naučí reagovať ešte na ďalší zvuk. Používajte potom obidva zvuky takto: Ukážte 

jeden nástroj, rozozvučte ho na vzdialenosť, ktorú ste si poznačili. To isté urobte aj s druhým 

nástrojom. Potom opäť rozozvučte prvý nástroj a ukážte ho dieťaťu, rozozvučte druhý nástroj 

a rovnako ho ukážte. Nakoniec rozozvučte jeden z nástrojov tak, aby dieťa nevedelo, ktorý to 

je. Naznačte mu, aby vám ukázalo, ktorý nástroj počulo. Pri tomto cvičení obráťte dieťa 

k sebe chrbtom, aby nevidelo, ktorý nástroj rozozvučíte. Potom mu predložte obidva nástroje 

a dieťa rozhodne, ktorý nástroj to bol. 

      Niekedy toto cvičenie môže trvať týždne alebo mesiace a dieťa napriek opakovaniu a 

námahe bude reagovať málo, alebo vôbec. Potom s ním začnite iné stupne sluchových 
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cvičení. Dieťa sa hlbšie zoznámi s metódami výcviku sluchovou cestou a tu poznáte, že 

reakcia na jedno cvičenie urýchľuje vytváranie reakcií na iné cvičenia. 

   Keď rozlíši dva zvuky, zoznamujte ho s tretím zvukom. Nie je treba čakať s ďalším 

stupňom sluchového výcviku tak dlho, až sa naučí spoľahlivo reagovať na silné zvuky. 

Cvičenia sa prekrývajú a pokračujú súbežne. Niekedy používajte hlas, inokedy silné zvuky. 

Aj keď prejdete k novému cvičeniu, pokračujte ďalej v rozprávaní príbehov a v cvičení 

so silnými zvukmi, kedykoľvek sa naskytne príležitosť. 

 

Odzeranie 
 

   Odzeranie a zásobu slov si môže osvojiť skôr, než začne samé hovoriť. Preto s ním môžete 

hneď začať. Pamätajte však, že odzeranie ešte neznamená vytvorenie reči. Dieťa dá skoro 

nejakým spôsobom najavo, že rozumie niečo z toho, čo mu hovoríte. Zatiaľ sa s tým 

uspokojte a nevyžadujte, aby po vás slová opakovalo. Nikdy ho nenúťte hovoriť. Ak má 

zvyšky sluchu a vníma slová aj sluchom, možno, že začne samé opakovať niektoré zvuky. 

Musí to však urobiť z vlastnej vôle a vy ho k tomu nesmiete nútiť. Ak dieťa opakuje slová, 

neznamená to ešte že im rozumie. 

Dôležité pravidlá o odzeraní: 

 ukážte dieťaťu, o čom hovoríte  

 keď s ním hovoríte, musí byť vaša i jeho hlava v rovnakej rovine 

 vzdialenosť medzi vami a dieťaťom nemá byť väčšia ako poldruha metra, ak budete 

príliš blízko, nebude môcť dieťa sústrediť svoj zrak na pohyb vašich tvárových svalov 

 nehýbte pri reči ani hlavou ani rukami, ale dajte tvári živý výraz  

 vyslovujte slová zreteľne a používajte normálnu výšku hlasu 

 hovorte správnou slovenčinou, nepoužívajte detské bľabotanie 

 vyjadrujte sa úplnými vetami  

 nepreháňajte výslovnosť a nerobte nadmerné pohyby úst pri reči 

 dbajte, aby vaša tvár bola osvetlená, nikdy nehovorte s dieťaťom so sluchovým 

postihnutím, keď ste obrátený chrbtom k svetlu 

 odstráňte prekážky, ktoré ležia medzi vašou tvárou a tvárou dieťaťa, ruky pred ústami,  

jedlo alebo žuvačka v ústach veľmi rušia odzeranie 

 ak ste vy alebo dieťa unavení, potom odzeranie pôjde veľmi ťažko 

 opakujte tú istú vetu najviac dvakrát, ďalšie opakovanie nepomáha, povedzte to inými 

slovami a ukážte dieťaťu o čom hovoríte 

 neočakávajte, že dieťa bude po vás slová opakovať  

 

Pamätajte si: 

 niektoré hlásky pri odzeraní vyzerajú rovnako 

 hneď od začiatku hovorte v celých vetách, pretože vetné celky sú ľahšie pochopiteľné 

ako jednotlivé slová 
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 spočiatku je nutné vždy dieťaťu ukázať o čom hovoríte, buď ukážte predmet alebo 

aspoň jeho obrázok 

 je veľmi dobré hovoriť si občas slová a vety pred zrkadlom a pozorovať pohyb pier 

pri jednotlivých hláskach 

 

Pozorovať, napodobňovať, sústrediť sa, pamätať si 

    Zo začiatku je to pomalý proces. Dieťa si musí osvojiť nové návyky: pozorovanie, 

napodobňovanie, sústredenie a uchovanie v pamäti. Tieto návyky budete pestovať spoločne 

pri rôznych cvičeniach. Ak sa dieťa naučí všímať si rozdiely a podobnosti medzi predmetmi 

okolo seba, ak spozná, že niektoré farby a tvary sú rovnaké, že niektoré farebné obrázky sú si 

podobné, vtedy si začne ukladať tieto poznatky do pamäti. Spájanie podobných predmetov je 

dôležitým cvičením, pretože samé odzeranie je takisto spájanie pohybov pier s predmetom, 

činnosťou a po nejakom čase i s pojmom.  

    

Dieťa rozumie reči skôr ako začne rozprávať 
   Výcvik v odzeraní musí predchádzať výcviku reči. Dieťa vždy reči najskôr rozumie, kým sa 

začne samo vyjadrovať slovami. Musí mať určitú znalosť slov a ich významu, aby hovorená 

reč mala pre neho nejaký zmysel. 

   Potrebu hovoriť pocíti veľmi skoro a bude sa pokúšať hovoriť. Veľmi často bude robiť 

správne pohyby pier, ale bez hlasu, alebo bude vydávať hlas, ale bez správnych pohybov pier.   

Keď skúša  hovoriť svojim spôsobom nejaké slovo, prejavte nad tým radosť, ale nie veľa 

vzrušenia. Stáva sa, že niektorá matka je taká šťastná, keď jej dieťa prvý krát povie mama, že 

svojím prudkým nadšením vyvedie dieťa z miery tak, že dieťa nechce potom slovo opakovať. 

Prijímajte pokojne slová, ktoré dieťa povie (niekedy sú to len časti slov), nepokúšajte sa hneď 

naprávať jeho výslovnosť. Môžete iba položiť ruku dieťaťa na svoju tvár a potom jeden, alebo 

dvakrát vyslovte to isté slovo. Nikdy nehovorte: „To je zlé.“ Niekedy z celého slová povie iba 

samohlásky, (namiesto tata, povie iba – a – a alebo namiesto kabát povie – a - b – a – t). Aj to 

je pre začiatok dobré. Dajte mu najavo, že ste s ním spokojný, keď dokáže správne 

vyslovovať samohlásky. Niekedy vysloví celkom zrozumiteľne „mama“, aj keď sa toto slovo 

nevzťahuje k mame. Inokedy zase povie v správny okamih, keď niekto odchádza „pá, pá“ 

a máva mu na pozdrav. Prejavte radosť nad týmito výkonmi, ale nenúťte dieťa, aby ich 

opakovalo. Buďte spokojný s tým, čo hovorí samo od seba, zo svojej vôle. Viď príloha č. 1. 

 

 

Výcvik zmyslov 
   Dieťa so sluchovým postihnutím prijíma vnemy zrakom, hmatom, chuťou, čuchom 

a zároveň tiež sluchom, ak má zvyšky sluchu. Spočiatku sa musí spoliehať na zrak a hmat. 

Jeho oči pozerajú z predmetu na predmet. Chce všetko chytiť do ruky a dôkladne sa s tým 

zoznámiť. 

   Výcvik zraku a hmatu postihnutého dieťaťa je možné robiť mnohými spôsobmi- dávame 

mu ohmatať predmety, brať ich do ruky, vážiť, skladať a prekladať, pozeráme si s ním 
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obrázky, porovnávame ich spolu, dávame mu hračky rôznych tvarov, veľkostí a farieb – 

súpravy stavebnicových kociek, skladačiek. 

   Výchova v najútlejšom veku sa zakladá na napodobňovaní. Napodobňovanie je 

porovnávanie jednej veci s druhou. 

   Názov „výcvik zmyslov“ je v skutočnosti nepresný a nevystihuje všetky činnosti, ktoré sa 

zaraďuje pod toto heslo. Všetky tieto cvičenia sú vlastne „výcvikom zmyslov“ pretože sa nimi 

cvičia všetky zmysly. Všetko, čo s malým dieťaťom robíte, mu pomáha, aby vedelo používať 

svoje oči a ruky. Keď ho učíte odzerať slová z pier, cvičíte jeho zrak. Preto aj odzeranie je 

výcvikom zmyslov. 

   Ak dáte dieťaťu príležitosť vykonať vec, ktorú dokáže, cíti úspech, za ktoré je pochválené 

a jeho výchova bude pokračovať rýchlymi krokmi dopredu. 

 

Cvičenie v porovnávaní  farieb 
   Pri cvičení na porovnávanie farieb používajte kúsky stužiek, farebné kocky alebo iné 

predmety jasných a výrazných farieb. Cieľom je naučiť dieťa, aby si všímalo rozdiel 

vo farbách nielen pri týchto pomôckach, ale aj pri všetkých veciach doma i vonku, ktoré 

denne vidí.  

   Tieto cvičenia sa dajú využiť aj pre výcvik pamäti. Vložte modré a žlté stužky do škatuľky, 

misky alebo košíka. Červené nechajte ležať pred sebou. Potom vezmete červené stužky 

a spolu s ostatnými ich položte do škatuľky. Potom zase červené vyberiete. Opakujte to 

niekoľkokrát, až dieťa pozná, čo vlastne tým chcete. Môžete si vymyslieť rôzne obmeny 

týchto hier. Každú hru, i tú najjednoduchšiu, musíte uskutočniť zábavným spôsobom. 

Premyslite si najskôr, čo chcete robiť a nie až vtedy, keď sa začínate s dieťaťom hrať. Myslite 

a plánujte dopredu. Ujasnite si, čo a akým spôsobom chcete dosiahnuť. Ak nebudete jasne 

poznať cieľ, ani vaše dieťa nebude správne reagovať. Dieťa dokáže sústrediť pozornosť len na 

krátku dobu a preto na vás nemôže čakať. Pri všetkej tejto práci, ktorá je pre vás nová, môžete 

uplatniť svoje vlastné metódy. 

   Niektoré deti, zvlášť mladšie ako dva roky, budú potrebovať dlhší čas, aby zvládli správne 

cvičenie s farbami. Iné, o niečo staršie, to dokážu po niekoľkých pokusoch. Keď dieťa 

bezpečne pozná tri základné farby, pridáme iné odtiene týchto farieb a prípadne ďalšie farby. 

Upozorňujte ich na farby všade. Nečakajte však, že bude hneď správne odzerať názvy farieb.  

    

Triedenie predmetov 
   Pripravte si malé hračky vždy po dva kusy - dve autíčka, dve loptičky, dva bubny, dve 

lietadlá, dve malé gumové bábiky a pod. Jednu súpravu hračiek položte na stôl pred dieťa. Zo 

začiatku nepoužívajte viac ako tri dvojice predmetov. Vezmite rovnakú hračku a položte ju 

osobitne. Potom k nej položte druhú rovnakú zo súpravy, ktorú má pred sebou dieťa. Vezmite 

ďalšiu hračku zo svojho súboru a vyzvite dieťa, aby vedľa nej položilo svoju takú istú. Veďte 

jeho rúčku, ak potrebuje pomoc.  

   Dieťa to možno dokáže hneď, je však tiež možné, že vôbec nepochopí, čo od neho chcete. 

Možno bude mať práve chuť pohrať sa s hračkami, alebo ich rozhádzať. Ak je mladšie ako 
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dvojročné, začne možno práve tým, že bude rozhadzovať všetky predmety. Ak ani 

po niekoľkých pokusoch nebude chcieť triediť predmety, nechajte to tak. Na druhý deň to 

skúste s inými predmetmi, hračkami, alebo naopak s niečím, čo nepripomína hru: s lyžičkami, 

nožíkmi, vidličkami, slamkami, a pod. 

   Ak dieťa toto jednoduché triedenie ľahko ovláda a začína sa nudiť, dajte mu zložitejšie 

cvičenie.  

 

Porovnávanie predmetov s obrázkom 

   Vystrihnite z časopisov, alebo nakreslite obrázky, ktoré sa verne podobajú hračkám alebo 

predmetom, ktoré ste používali. Položte na nízky stolík tri obrázky. Podajte dieťaťu predmet 

alebo hračku, ktorá sa podobá jednému z obrázkov. Ak položí lietadlo na obrázok lietadla, 

alebo autíčko na obrázok autíčka, zatlieskajte a prejavujte radosť. Dieťa má mať pocit, že 

naozaj niečo dokázalo. 

   Obmeňte túto hru. Rozložte všetky predmety na stôl. Obrázky držte obrátené k sebe tak, aby 

dieťa na ne nevidelo. Vytiahnite jeden obrázok, ukážte mu ho a dajte mu pokyn, aby našlo 

k nemu rovnaký predmet. Ak sa budete pri tom tváriť tajomne, dieťa bude táto hra ešte viac 

baviť. 

 

Porovnávanie obrázka s obrázkom 

   Môžete tu použiť ktorékoľvek zo súborov obrázkov, ktoré ste si sami pripravili. Vybrané 

obrázky musia byť zo začiatku veľmi jednoduché. Na každom obrázku má byť len jeden 

predmet, vystrihnutý podľa svojich obrysov a nalepený na tvrdom papieri. Najlepšie sú 

obrázky predmetov, ktoré deti každý deň vidia: pár topánok, pomaranč, jablko, fľaša od 

malinovky, miska, tanierik atď. Každý obrázok máme mať vo dvoch prevedeniach.  

 

Porovnávanie predmetov alebo obrázkov s hovoreným slovom 

   Položte na nízky stolík hračku, napríklad loptičku. Posaďte sa oproti nemu na nízku stoličku 

tak, aby vaša tvár bola v rovnakej rovine ako tvár dieťaťa. Svoju tvár obráťte k nemu 

a k svetlu. Ukážte mu loptu a povedzte: „To je lopta“. Potom vezmite dieťa za ruku a položte 

mu ju na loptu a znovu opakujte. „Toto je lopta“ alebo „Tu je lopta“. Potom môžete napríklad 

kotúľať loptou a opäť povedať: „Lopta sa kotúľa.“ Premýšľajte, čo všetko sa môže s loptou 

robiť: odrážať od zeme, hádzaním schovať do tašky, gúľať k dieťaťu, vyhadzovať do výšky. 

Potom to predvádzajte. Budete mať pri tomto mnoho príležitosti hovoriť o lopte. Nečakajte, 

že dieťa bude hneď reagovať. Budete musieť hovoriť o lopte, aute, topánke alebo o lietadle 

veľa dní a vždy mu ukazovať ten predmet, kým sa dočkáte, že dieťa odozrie svoje prvé slovo.  

   Ak dieťa prejavuje o všetko záujem, snaží sa vás pozorovať a chce vám rozumieť, urobte po 

nejakom čase ďalší krok vpred. Povedzte: „Podaj mi loptu“ a natiahnite k nemu ruku 

s pobádajúcim gestom. Ak vám loptu podá, prejavte nad tým veľkú radosť. Dieťa bude 

potešené svojím úspechom a bude chcieť znova opakovať činnosť, ktorá mu priniesla taký 

radostný výsledok.  

   Bude to možno trvať týždne i mesiace, kým sa dieťa naučí spoľahlivo poznať svoje prvé 

slovo, ale nedajte sa tým odradiť. Ak vytrváte, dieťa vám bude nakoniec rozumieť. Keď bude 
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bezpečne poznať jedno slovo, pripojte k nemu druhé. Ak bude dieťa odzerať dve slová a ak 

vám podá správny predmet, ktorý menujete, môžete povedať, že začiatok bol úspešný. Začali 

ste budovať slovník dieťaťa. 

   Pre dieťa je táto činnosť ťažšia ako triedenie farieb a predmetov. Niektoré deti sa tomu budú 

brániť a nebudú sa chcieť zo začiatku na vás pozerať. Vydržte však denne aspoň niekoľko 

minút. Vždy dbajte, aby dieťa videlo vašu tvár, dovoľte mu, aby sa jej dotklo. Ak má zvyšky 

sluchu, snažte sa, aby dieťa tiež počulo, čo hovoríte. Odzerať sa dieťa nenaučí za deň, ani 

za týždeň, ani za mesiac, ale stojí to za tú námahu, pretože je kľúčom k rozvoju reči. 

 

Tvary 
Skladanie tyčiniek a doštičiek 

   Tyčinky sú rôznofarebné, rôzne dlhé. Deti trojročné a štvorročné sa s nimi obyčajne radi 

hrajú, dvojročné deti to pravdepodobne baviť nebude. Posaďte sa teda s dieťaťom k stolíku 

a položte pred neho niekoľko tyčiniek. Položte jednu tyčinku na stôl do určitej polohy. Ukážte 

dieťaťu, aby urobilo to isté. Zostavte tak obdĺžnik, štvorec, trojuholník. Môžete tak postaviť 

niekoľko tyčiniek do radu vedľa seba. Ak po niekoľkých pokusoch dieťa nepochopí čo chcete 

alebo sa bude snažiť tyčinky rozhádzať, tak pre toto cvičenie ešte nie je zrelé. Odložte tyčinky 

a skúste to o mesiac alebo o dva. 

 

Obkresľovanie jednoduchých tvarov 

   Zhotovte si šablónu podoby zvieratiek alebo hračiek. Šablónu položíte na papier a necháte 

dieťa obkresľovať pastelkou alebo ceruzkou obrysy. Potom odkryjete šablónu, ktorú mu 

držíte na papieri. U malého dieťaťa je to vhodnejšie, než obkresľovať predtlačené obrysy, 

pretože čiara sa dá viesť jednoducho, okrajom šablóny, ktorá dieťaťu pomáha kontrolovať 

kresbu, kým sa naučí správne držať ceruzku a pastelku. Na obkresľovanie môžeme použiť 

rôzne formičky na cukrovinky alebo na pieskové bábovky. 

Neukazujte dieťaťu, ako sa to má robiť, keď ste ho už raz inštruovali. Nechajte ho, nech samo 

ukáže, čo vie. Možno bude mať chuť práve čmárať len tak. Malé deti väčšinou chcú len voľne 

črtať a čmárať, keď prvýkrát dostanú do rúk pastelku. Aspoň sa naučí, ako ju má držať 

a používať a to mu stačí. 

 

Kreslenie na tabuľu 

   Malá tabuľa je veľmi vhodná pomôcka a spôsobí radosť každému dieťaťu. Aj tu sa musí 

dieťa najskôr naučiť zaobchádzať s náradím, kým sa pustí do práce. Nechajte ho čmárať 

kriedou, robiť vodorovné a zvislé čiary. Potom namaľujte jednoduchú figúru a dieťa vás môže 

po ťahu napodobňovať. Nakreslite veľký kruh. Vkreslite do neho oči, nos a ústa a máte tvár. 

Nakreslite kútiky úst dohora ako pri úsmeve. Na druhom obrázku ich nakreslite dolu. 

Po chvíli obidve tváre zmažte a zistite, či ich dieťa dokáže nakresliť z pamäti.  

   Pomôžte mu rozvíjať slovník tým, že mu budete kresliť rôzne predmety a necháte ho, aby 

našlo k týmto obrázkom príslušné predmety. Jedného dňa zistíte, že sa pokúša samo 

napodobniť vaše kresby. 
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Tvar a veľkosť 

 

 spoznávať len zrakom 

 spoznávať zrakom a hmatom 

 spoznávať len hmatom 

 

   Pripravte si rôzne drobné predmety, vždy dva a dva rovnaké: lyžičky, formičky, pastelky, 

rôzne druhy orechov. U vyspelejšieho dieťaťa môžete tiež použiť rôzne geometrické telesá 

(kužeľ, ihlan guľu, valec.) Predmety dajte dieťaťu pozrieť a zoradiť do dvojíc. Nech sa s nimi 

pohrá a zoznámi sa s nimi. Potom jeden súbor predmetov dáme do vrecka tak, aby dieťa 

mohlo naň dočiahnuť, ale aby predmety nevidelo. Ukážete mu jeden z predmetov na stole, 

dáte mu ho ohmatať, potom ho necháte loviť vo vrecku a hmatom nájsť rovnaký predmet. 

Najskôr však dieťaťu veľmi dramaticky znázorníte hľadanie predmetov vo vrecku a radosť 

z jeho nájdenia. Túto hru bude hrať rado, keď ju pochopí a ostatné deti budú hrať s ním.  

 

Príprava reči a rytmus 
   Nerobte s dieťaťom hlasové cvičenia, ak ste unavení, rozčúlení alebo namrzení. Keby ste ho 

násilím nútili hovoriť, držali ho, aby sedelo na mieste, triasli s ním, aby ste z neho dostali 

hlas, potom mu navždy sprotivíte reč. Dieťa nezačne hovoriť hneď, ani za niekoľko dní, ba 

ani za niekoľko týždňov. Je to dlhý, pomalý proces. Dieťa sa musí najskôr naučiť reč 

rozumieť odzeraním a nadobudnúť skúsenosti, aby malo o čom hovoriť. 

Vašou úlohou pri rozvíjaní reči je: 

1. povzbudzovať dieťa, aby používalo svoj hlas, 

2. udržovať jeho hlas prirodzený a plynulý, 

3. pripravovať ho na rečový a hovorový výcvik, 

4. poskytnúť mu výcvik v odzeraní a napodobňovaní, 

5. zoznámiť ho so slovami a slovnými obratmi, 

6. urobiť pre neho cvičenia čo najzaujímavejšie.    

   Slovo rytmus nám pripomína hudbu, plynulý pohyb lahodiaci sluchu alebo aj zraku. Oveľa 

pohodlnejšie je počúvať plynulú reč ako reč prerušovanú, nesúvislú. Reč nepočujúcich detí je 

nesúvislá, neprirodzená. Preto teraz, keď učíte dieťa odzerať, aby raz rozumelo tomu, čo sa 

hovorí, musíte ho súčasne učiť používať hlas bez námahy, aby jeho reč plynula hladko a mala 

rytmus. 

   Skôr ako to dieťa dokáže, musí si osvojiť cit pre rytmus a vy mu v tom môžete pomôcť. 

Možno, že ste si mysleli, že sluch je naozaj nutný k tomu, aby mal niekto pôžitok z rytmu. 

Vezmite dieťa na ruky, tancujte s ním, alebo ho hojdajte podľa rytmu hudby. Postavte dieťa 

ku klavíru, rádiu alebo televízoru a položte mu na naň ruku. Nech sa na vás pozerá, ako 

tancujete po izbe. Keď to niekoľkokrát predvediete, vezmite ho za ruku a tancujte s ním. Zo 

začiatku nedokáže s vami držať krok, ale čoskoro príde do viac alebo menej rytmického 

pohybu.  
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   Inokedy zase ukazujte rukou takt a zastavujte sa pri pomlčkách. Spusťte hlasný pochod a 

pravou nohou vyznačujte rytmus.  

   Ešte lepšie sa vám bude cvičiť rytmus spoločne s počujúcimi deťmi, medzi ktoré zaradíte 

svoje dieťa. Chyťte sa všetci za ruky, urobte kruh, pochodujte, poskakujte alebo preskakujte 

z nohy na nohu.  

 

Rytmus hlasu 
    Ak dieťa počuje aspoň trochu, bude vydávať tiché hmkané zvuky alebo začne hlasno 

kričať. Zrazu zistí, že má hlas a bude kričať, či je to druhým vhod alebo nie. 

   Ak dieťa kričí, uvedomte si, že hlasivky, dávajú dieťaťu možnosť prejaviť svoju životnosť, 

svoju energiu. Dieťa má radosť zo svojich hlasových prejavov, preto tiež potrebuje čas a cvik, 

aby sa naučilo správne používať hlas. Hlas je pre neho nový objav. Zistilo, že krikom môže 

pôsobiť na iných a preto kričí. Ak zistí, že krikom si u vás vynúti ústupky, že mu dáte čo 

chce, alebo že mu venujete väčšiu pozornosť, bude robiť krik. Pomôžte mu, aby sa správne 

naučilo používať hlas, ukážte mu, ako sa to robí. Odpovedajte mu. Keď jeho hlas má príjemné 

zafarbenie - dajte mu najavo, že takto sa vám to páči. Skôr toto vám pomôže dosiahnuť 

správne používanie hlasu, pretože dieťa rado pokračuje v činnosti, ktorá ho uspokojuje a 

prináša mu pochvalu alebo odmenu. Niekedy môžete jeho snahu použiť na hlasový prejav tak, 

že ho naučíte vydávať rytmické zvuky. Všetky deti radi napodobňujú hlasy zvierat a ani 

sluchovo postihnuté deti nie sú výnimkou.  Často začíname odzeranie napodobovaním hlasov 

zvierat. Ukážte dieťaťu figúrku ovečky alebo jej obrázok a napodobnite „bé, bé“. Držte mu 

ruku na svoje tvári. Niekedy povie správne „bé“, inokedy povie „mé“ pretože to pri odzeraní 

vyzerá rovnako. Nech vydá akýkoľvek zvuk, nechajte dieťa tento zvuk opakovať v rytme, 

podľa vytlieskavania - tlieskate jeden krát pri každej slabike. Tlieskajte a zároveň hovorte 

slabiky spolu s dieťaťom. Robte to pokojne, voľne a s radosťou. 
 

Rozvoj reči 
   Dieťa so sluchovým postihnutím sa musí naučiť rozumieť reči a používať reč ako počujúce 

dieťa, musí pochopiť, že veci a činnosti majú svoje mená, svoje názvy. Je potrebne  viesť 

dieťa k tomu, aby sa naučilo spájať pohyby perí s týmito menami. Počujúce dieťa to pochopí 

vnímaním zvukov. Počuje slová omnoho skôr, než ich vie spájať s významom.   Dieťa so 

sluchovým postihnutím spojuje viditeľné pohyby úst pri hovorení s predstavami. Skôr alebo 

neskôr sa naučí spájať pohyby perí pre „mama“so svojou matkou. Možno, že sa bude pokúšať 

ich aj napodobniť. Je však pravdepodobné, že si ich bude spočiatku pliesť s pa, pa, pretože 

pohyby perí sa mu zdajú rovnaké. Rýchlosť, s akou sa dieťa naučí spájať pohyby úst s 

predmetmi, osobami alebo činnosťami, závisí od toho, do akej miery si zvyklo sledovať 

očami toho, kto hovorí a koľko príležitostí na sledovanie reči sa mu dostáva pri dennom 

zamestnaní. 

Reč sa lepšie vníma sluchom, než zrakom. Hovorte s dieťaťom ako s počujúcim. Rozdiel 

bude v tom, že zo dňa na deň budete opakovať tú istú vetu v rovnakom zložení a spojení, ale 
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vždy sa presvedčte , či sa na vás dieťa pri hovorení pozerá. Nehovorte s dieťaťom keď jete. 

Potrebuje vidieť jasné, neskreslené pohyby pier.  

 

Osvojovanie reči po formálnej stránke 
   Nácvik správneho používania reči je pre dieťa so sluchovým postihnutím veľmi ťažký 

proces. Môžete mu ho však uľahčiť. Keď bude dieťa väčšie, často budete prekvapení, že 

bežné výrazy, ktoré sa v každej domácnosti opakujú stokrát za deň, sú mu neznáme a musí sa 

dôkladne naučiť chápať ich význam a používať ich v reči. 

   Dôkladné naučenie vecí, ktoré počujúce dieťa pochytí bez námahy, je súčasťou pri výchove  

dieťa so sluchovým postihnutím.  

 

Tvorenie slovnej zásoby 
   Opytovacie vety sú veľmi dôležité. Používajt ich príležitostne, ako aj ostatné učivo, veľa 

mesiacov, kým sa pokúsite zistiť, koľkým z nich dieťa skutočne rozumie. Používate stále 

výrazy ako: „Kde je...?“, „Akú má farbu ...?“, „Koľko ...?“, skôr, ako budete môcť očakávať 

odpoveď inú než všeobecný náznak, že rozumie o čom hovoríte. 

Postupne sa však naučí reagovať a budete si môcť zaznamenať výsledky. Zistíte, ktorým 

otázkam dieťa rozumie. Používajte obrázok, na ktorý sa dá odpovedať „áno“ alebo „nie“, 

alebo „neviem“. Možno, že sa samé začne pýtať: „Prečo?“, „Čo je to?“, „Načo?“. 

Sledujte tieto pravidlá: 

1. kedy začalo chápať otázky  

2. kedy vedelo naznačiť správnu odpoveď na určitú otázku 

3.kedy sa pokúsilo použiť otázku, aby sa dozvedelo, čo chcelo vedieť 

   Veľa rôznych vecí pomáha pri tvorení slovnej zásoby detí. Podobne ako pri podstatných 

menách a slovesách môžete aj význam prídavných mien objasniť neformálne. Veľmi často 

vysvetlíte význam protikladných slov tým, že necháte dieťa ohmatať predmety, alebo prezrieť 

si obrázky. „Teplý“, „studený“, ľahko objasníte tým, že dieťa vloží ruku do teplej vody a 

potom do studenej. Hmatom pomôžete vysvetliť významy: „mokrý - suchý“, „drsný - 

hladký“, „tvrdý -mäkký“. Tak isto môžete dobre znázorniť: „čistý - špinavý“, „plný - 

prázdny“. Kontrastnými obrázkami objasníte: „šťastný - nešťastný“.  

   Čím viac sa dieťa bude cvičiť doma, tým ľahšie mu to pôjde v škole. Gramatické 

zákonitosti sa dieťa nenaučí ľahko, bude to trvať niekoľko rokov. Až vtedy, keď bude vedieť 

dobre čítať, sa prejavia jeho vedomosti gramatických foriem. Do tej doby sa bude musieť 

ťažko učiť každé nové slovo, každý nový gramatický tvar. 

   Keď hovoríte s dieťaťom, používajte slovesá v rôznych časoch. Nespozoruje síce hneď 

rozdiel, ale zvykne si odzerať rôzne slovesné tvary - pôjdem na prechádzku - chceš ísť na 

prechádzku - zavesím šaty do skrine - poď mi pomôcť zavesiť šaty do skrine - zavesil som 

šaty do skrine a pod.  

 

Počítanie 
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   Zhotovte si niekoľko kariet na počítanie. Nalepte na ne kolieska, štvorce alebo trojuholníky 

z farebného papiera. Karty môžu mať rozmery 10 x 2,5 cm. Dieťa bude zoraďovať rovnaké 

karty do dvojíc. Nepoužívajte viac než päť kariet. Aby sa u dieťaťa vytvorila predstava 

a pojem počtu, dávajte mu malé predmety, bábiky alebo zvieratka z plastickej hmoty, autíčka, 

lietadlá, napr. tri bábiky, štyri kačky, päť rýb. Cieľom je, aby dieťa poznalo počet predmetov. 

Dieťa vás bude napodobňovať a naučí sa klásť určitý počet predmetov na stôl. Neučte ho viac 

než do päť. 

 

Pohyb 
   Tu sa vraciate k rytmickým hrám. Pri spievaní, alebo hovorení dopĺňate slová 

jednoduchými pohybmi, ktorými naznačujete dej. Keď hovoríte: 

 

            

 „Šijem šaty do roboty, 

            

 nemám chleba ani syra, 

            

 mačka mi to všetko zjedla, 

            

 urobila: šic 

            

 a všetko je preč“  

 

držíte ruky dieťaťa najskôr vo svojich a krúžite jeho predlaktím pred telom, akoby ste zvíjali 

klbko. Rytmus je ľahký a význačný. Pri slovách „šic“ a „preč“ prudko rozpažíte a usmejete sa 

pri tom, ako to tá mačka urobila. Neskôr len rozprávate a necháte dieťa cvičiť samo. Pritom 

sedí dieťa na kolenách obkročmo, a môže sledovať reč i mimiku.  

   Napodobňujete aj pohyb rôznych zvierat, ktoré dieťa pozná: psa, mačky aj neznámych, 

s ktorými sa dieťa ešte len zoznamuje pomocou obrázkov, hračiek, alebo pri návšteve 

zoologickej záhrady. Ak môžete ukázať dieťaťu pohyb zvieratka naživo, máte veľkú výhodu. 

Potom mu nebude robiť problém, aby sa plazilo ako had, hrbilo ako ťava, tancovalo ako 

medveď a pod.  

   Pri týchto hrách pomôže klavír. Ten dáva dieťaťu najlepšie pocítiť vibrácie, či už ich dieťa 

vníma celým telíčkom - pri vlnení hada, alebo len končatinami, keď okolo pobieha po 

všetkých štyroch. 

   Inou dobrou pomôckou je bubon. Keď bubnujete, dajte dieťaťu ohmatať chvejúcu sa blanu 

a potom mu dovolíte, aby bubnovalo samé. Ak sa hrá v skupine detí, bubnujú všetky, 

striedavo jedno za druhým. Ostatní pochodujú, vyskakujú, alebo cvičia inak. Ak sa hrá iba 

s matkou alebo otcom, strieda sa v bubnovaní s nimi. Pritom má možnosť sledovať ich 

pohyby. Pri bubnovaní urobíte v rytme na prvú dobu poskok s ľahkým rozkročením a 
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vzpažením, na druhú dobu poskok do stoja spätného s pripažením. Alebo pri bubnovaní 

poskakujeme po podlahe ako žabka, pri tom môžeme dieťaťu spievať známu pesničku: 

 

    „Skáče žaba po blate, kúpime jej na gate. 

     Na aké? Na aké? Na zelené strakaté.“ 

 

       Inou hrou je naháňačka. V polkruhu je počet stoličiek menej o jednu, než koľko je detí. 

Detí si sadnú a dieťa, ktoré nemá stoličku, sa postaví pred ne. Počujúce a hovoriace dieťa 

môže zvolať:  

 

    „Bežte na čistinku, alebo na lúku.“ 

 

Nepočujúce a nehovoriace dieťa len zatlieska. Sediace deti sa zdvihnú a musia v kruhu 

obehnúť stoličky. Dieťa, ktoré vyzývalo, rýchlo využije príležitosť a posadí sa. Potom zase 

zostane jedno dieťa bez stoličky a stáva sa vyzývateľom.  

   Na precvičenie pohybovej súhry svalov sú vhodné loptové hry. Pri malých deťoch je to 

najskôr kotúľanie po podlahe. Matka sedí oproti dieťaťu, vo vzdialenosti, ktorá je pre úspech 

dieťaťa najvýhodnejšia. Nohy majú obidvaja roznožené a lopta putuje po zemi medzi matkou 

a dieťaťom. Tiež je možné naháňať loptu po zemi, po všetkých štyroch, jeden ku druhému. 

Loptu v tom prípade postrkujeme hlavou alebo rukou.  

   Pri všetkých pohyboch a hrách sa musíte držať pravidla: od ľahšieho k ťažšiemu. Ak ho 

učíte skákať, najskôr ho držíte za obidve ruky a zľahka mu pomáhate, aby sa nadnieslo. 

Neskôr preskakuje čiaru na zemi a až keď to dokáže, preskakuje špagát, ktorý podľa stupňa 

jeho vyspelosti zvyšujete. Keď dokáže preskočiť nehybný špagát, ukážete mu preskoky cez 

švihadlo. 

   Malé dieťa sa obyčajne chce hrať samé. Až po dosiahnutí druhého roku je ochotné 

zúčastňovať sa hry s inými deťmi, aj keď ich predtým malo rado okolo seba a so záľubou ich 

pozorovalo. Ak sa nechce pripojiť ku skupine deti, nenúťte ho. Nech pozoruje druhých 

a postupne sa pokúša zúčastniť na ich hrách. Ak má starších súrodencov, bude viac zvyknuté 

na spoločnú hru, než dieťa, ktoré je samé, a ľahšie sa zapojí do hry v skupine. Nech už má 

akýkoľvek postoj, nechajte ho, aby si samo vybralo dobu a miesto, kedy sa pripojí do hry 

k ostatným. 

 

Nezabudnite na hlavné zásady pri práci so sluchovo postihnutím dieťaťom: 

1.  So sluchovo postihnutým dieťaťom zaobchádzajte ako s normálnym počujúcim. Vyžadujte 

od neho toľko, koľko od iných detí rovnakého veku, ale nie viacej, ani menej. 

2. Hovorte, hovorte, hovorte! 

 s tvárou osvetlenou, 

 najlepšie zo vzdialenosti 1 až 1,5 metra, 

 tvár majte v rovnakej rovine ako dieťa, 

 keď hovoríte, nehýbte hlavou a nerobte posunky 

 hovorte správne v celých vetách, 
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 hovorte prirodzene, zreteľne, neprehĺtajte slová ani nevynechávajte 

koncovky - hovorte pomalšie - robte pomlčky tam kde sú a na konci 

viet, 

 spočiatku dajte dieťaťu kľúč, aby vedelo, o čom hovoríte - keď začína 

odzerať. 

Nerozprávajte mu o tom, čo sa stalo včera alebo čo sa stane zajtra, čo sa robí vo vedľajšej 

miestnosti, hovorte o predmete, alebo činnosti, ktoré mu môžete ukázať alebo predviesť. 

3. Veľmi dôležité sú správne návyky: pozornosť, záujem, poriadkumilovnosť, poslušnosť, 

zdvorilosť, odvaha, čistota a všetky vnútorné a vonkajšie dobré vlastnosti, ktoré spríjemňujú 

život dieťaťa a jeho okolia. Na osvojenie týchto dobrých vlastností nie je potrebný sluch. 

Získavajú sa pôsobením príkladu tých, s ktorými sa dieťa stýka. Celá ranná výchova sa 

zakladá na napodobňovaní. 

4. Trpezlivosť je vašou najmocnejšou zbraňou - cvičte sa v nej všetkou svojou vôľou. 

5. Cvičte sa v schopnosti, ako zoznamovať dieťa s okolitým svetom a ako učiť a rozvíjať jeho 

reč. Príležitostí k tomu je dosť v každom dome, na každom dvore, v každom mestskom parku 

a na každej ulici. Život, ktorý má dieťa pochopiť a ktorému sa má prispôsobiť, plynie okolo a 

je na vás, aby ste s ním dieťa zoznámili.  

 



  
 

 

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 
 

 

 30 

Príloha č.1 

 

ZOZNAM SLOV VHODNÝCH NA ODZERANIE 
 

Hračky: balón, lopta, auto, trúbka, bubon, bábika, voz, kočiar... 

 

Osoby: mama, otec, teta, ujo, babka, dedko, vlastné mená súrodencov a kamarátov, dievča, 

chlapec, pán, pani... 

 

Zvieratá: pes, mačka, myš, kôň, krava, ovca, kohút, sliepka, zajac, žaba, koza, hus, ryba, 

mucha... 

 

Hlasy zvierat: hav, mňau, bú, bé, mé... 

 

Časti tela: telo, oko, ucho, nos, ústa, fúzy, vlasy, hlava, ruka, noha, zuby, jazyk, čelo, päta, 

koleno... 

 

Oblečenie: šaty, topánky, šál, sveter, nohavice, ponožky, pančuchy, kabát, župan, čižmy, 

gumové čižmy, klobúk, čiapka, dáždnik... 

 

Byt: izba, kuchyňa, predsieň, chodba, špajza, záchod, pôjd, schody, pivnica, kúpelňa... 

 

Veci v izbe: stôl, stolička, gauč, posteľ, stolček, dvere, okno, lampa, rádio, televízor, váza, 

hodiny, obraz... 

 

Veci v kúpelni: vaňa, umývadlo, mydlo, pasta, zubná kefka, špongia, voda, uterák, vešiak... 

 

Veci na stole: nôž, vidlička, lyžica, lyžička, tanier, miska, misa, pohár, hrnček, soľ, obrus... 

 

Veci na dvore: piesok, lopata, vedierko, kanva, rebrík, tráva, blato, kaluž, hojdačka, strom, 

vtáky... 

 

Nápoje a pokrmy: voda, polievka, mlieko, káva, čaj, kakao, malinovka, chlieb, zemiaky, 

sladkosti, zmrzlina, cukríky, mäso, saláma, párok, šalát, pivo, med... 

 

Dopravné prostriedky: auto, autobus, električka, trolejbus, voz, lietadlo, motorka, bicykel, 

vlak, vagón... 

 

Určenie miesta: doma, von, v izbe, v kuchyni, na dvore, na ulici, v pivnici, na pôjde, v 

kúpelni.. 
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Číslovky: jeden, dva, tri, štyri, päť... 

 

Farby: červená, žltá, modrá, zelená, biela, čierna, hnedá... 

 

Prídavné mená: malý - veľký, horúci - studený, sladký - kyslý, drsný - hladký, tučný - 

chudý... 

 

Jedlá: raňajky, desiata, obed, večera... 

 

Rôzne: hodinky, náramok, záhrada, vlajočka, kniha... 

 

Príkazy: zatvor dvere, otvor dvere, zatvor okno, otvor okno, umy si ruky, učeš sa, vyčisti si 

zuby, poď sem, poď k otcovi, choď k mame, polož, zober, behaj, skáč, utekaj, zatvor oči, 

otvor ústa, choď spať, choď sa hrať, zober, daj do..., obleč si..., vyzleč si..., zapni, utri si ústa, 

daj mi... 



  
 

 

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 
 

 

 32 

 

Literatúra: 

1. Baráthová, A.: Rozvíjanie komunikačných zručností sluchovo postihnutých 

detí predškolského veku v integrovaných podmienkach. Nitra, 1992 

2. Freeman, R., D., Carbin, C., F., Boese, R., J.: Tvé dítě neslyší? Federace rodičů 

a přátel sluchově postižených Praha 1992 

3. Lechta, V.: Symptomatické poruchy reči u detí. UK, Bratislava 1991 

4. Matuška, O., Antušeková, A.: Rozvíjanie reči sluchovo postihnutých detí raného a 

predškolského veku. Bratislava, SPN 1992 

5. Mašura, S., Mátejová, Z.: Rytmicko-muzikálna výchova sluchovo postihnutých detí. 

Paedagogica specialis 9/1983 

6. Mertin, V.: Individuální vzdělávací program pro zdravotně postižené žáky. Praha, 

Nakladateľstvo Portál 1995 

7. Pouli, J.: Dítě s vadou sluchu. Jeho včasná výchova v rodine. Svaz sluchově 

postižených v ČR, Gong - Press, Praha 1992 

8. Sovák, M.: Uvedenie do logopédie. Praha, SPN 1981 

9. Kročanová, Ľ.: Integrácia sluchovo postihnutých detí predškolského veku ako 

výskumný problém. Príspevok na odbornom seminári: Komplexná starostlivosť o deti 

raného veku. Trnava, 26.5.2004 

10. Leonhardt, A.: Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: 

Sapientia, 2001   

11. Profant,M. - Kožárová,V.:Dieťatko počuješ ma? In Výber Reader´s Digest, máj 2003, 

s.37  

12. Resman,M.: Integrácia/inklúzia medzi zámerom a uskutočňovaním. In:Psychológia a 

patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a 

patopsychológie, 2003, č.2, s.161. ISSN 0555-5574  

13. Zubová, M.: Rodina so sluchovo postihnutým dieťaťom. In: Integrácia postihnutých 

detí v bežných školách. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie, 1995, s.75 

14. Krahulcová, B.: Komunikace sluchově postižených. Praha, Nakladateľstvo Karolinum, 

2003 

15. ředškolní a primárna pedagogika. Praha, Portál, 2001 

16. dieťa so sluchovým postihnutím, ... čo 

ďalej?., Bratislava, 2002  

17. Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsoby 

prekonávania ich komunikačnej bariéry. Bratislava : Sapientia, 2005  

18. Kovář, B.: Listy pro rodiče sluchově postižených dětí. In: Peče o sluchově postižené, 

Praha, Český svaz sluchově postižených, 1969 

19. Krahulcová-Žatková,B.: Pedagogika sluchovo postihnutých. Bratislava, 1993   


