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Grafomotorika označuje pohyby potrebné na písanie. Predškolské 

dieťa by malo mať osvojené zručnosti písania – ako správny úchop, 

správne sedenie (viď posledná strana). Správny úchop znamená: 

dieťa drží pero 3 prstami – na prostredníku leží ceruzka, ukazovák a 

palec ju pridŕžajú, prstenník a malíček sú mierne ohnuté k dlani. 

Ostatné svaly ruky sú uvoľnené a umožňujú ľahkú manipuláciu s 

ceruzkou do rôznych smerov. Sklon ceruzky by mal smerovať 

niekam za rameno. Pokiaľ dochádza k vychýleniu zhruba 

rovnobežne s hranou stola, treba začať cvičiť správnu techniku 

držania ceruzky. 

 

 

Najjednoduchší spôsob, ako docieliť správny sklon je kresliť na zvislej ploche – umiestnená v 

hornej časti tela dieťaťa, zhruba vo výške očí (napr. na stenu umiestniť bal papiera, alebo 

kreslenie na tabuľu). V predškolskom roku je obvyklou náplňou MŠ tiež príprava na písanie. 

Taktiež dnes možno nájsť na trhu množstvo pracovných listov, pomocou ktorých možno 

rozvíjať grafomotoriku dieťaťa. Predtým, ako sa pustíme do nácviku základných tvarov, je 

dobré tvar vyskúšať najskôr spoločne prstom vo vzduchu, potom dieťa obkreslí tvar až to 

nakoniec vyskúša samé – bez predlohy. Je vhodné začať veľkým formátom, pozvoľna 

zmenšovať. Prvý krok – uvoľnenie zápästia kruhovým pohybom (možnosť skúsiť pohyb vo 

vzduchu), začať väčší kruh – krúženie v oboch smeroch, kruh zapĺňať smerom do stredu, 

neskôr postup od malého krúžku k veľkému. Po zvládnutí kruhu prejsť na tvar oválu, začať 

zvislým, postupovať k ležatému. Tvary, ktoré by malo dieťa zvládnuť – oblúčiky, osmičky; 

rovná čiara – zvislá, vodorovná, šikmá čiara pomocou oporných bodov, vlnovky, slučky... 

 

Nácvik úchopu ceruzky pri poruchách grafomotoriky 

 

Úchop – dieťaťu do dlane vložíme fazuľku, prichytí ju skrčením malíčka a prstenníka. Pri 

tom, ako fazuľku pridŕža dvoma prstami, ostatnými troma prenáša rozsypané predmety 

(fazuľky, koráliky, guľôčky...) na určené miesto. 

Modelovanie – rôzne druhy hmoty – plastelína, až po cesto. 

Plnenie – podobné cvičenie ako 1., ale dieťa neprenáša predmety, ale ich vhadzuje do fľaše. 

Okrem precvičenia správneho postavenia prstov si trénuje aj priestorovú orientáciu. 

Hádzanie – chytanie lopty na cieľ. 

Rozvoj jemnej motoriky – navliekanie koráliek, maľba penou na holenie po nafúknutom 

balóne. 

Rytmizácia činnosti – rečové cvičenia – ako riekanky, dodržiavanie denného režimu, 

vytváranie stereotypov. 

Nácvik správneho držania ceruzky – začína sa cvičeniami "úchop", postupne sa prejde k 

„soleniu“ striedavo dvoma a troma voľnými prstami, pričom malíček a prstenník držia 

fazuľku. Po fáze solenia chytíme ceruzku špicom nadol a zájdeme medzi uvoľnené prsty, kým 

ceruzku zľahka neuchopí. Pri cvičeniach sa odporúča vždy začínať od najjednoduchších po 

zložitejšie, od väčších tvarov k menším. Počet opakovaní je rôzny, závisí od grafomotorickej 

schopnosti dieťaťa. 

 



Správny úchop u praváka a ľaváka 

 


