
Ako stimulovať grafomotoriku u detí predškolského veku prostredníctvom hry s pieskom 

Hra so sypkým materiálom je pre deti príťažlivá a väčšinou deti nemusíme veľmi motivovať, aby si 

s takýmto typom materiálu precvičovali grafomotorické zručnosti, pretože samotný materiál je pre deti 

zvyčajne lákavý. Zvlášť u detí, ktoré sa vyhýbajú kresbe, maľbe a rodičia vnímajú, že ich jemná motorika 

či grafomotorika je v porovnaní s rovesníkmi oslabená, nachádza hra s pieskovničkou svoje miesto.  

Trefne situáciu hry dieťaťa s pieskom popísala  M. Seitz: Pri hre s pieskom sa dieťa zapája do svojho 

tvorenia mentálne, duševne, i telesne. Nastáva stav, charakteristický vysokým sústredením, zaujatím, 

spokojnosťou, radosťou z experimentovania a uvoľnenosťou. 

Čo k hre s pieskom potrebujeme? 

Môžeme pracovať s pieskovničkou  - klasická verzia, 

ktorú vyvinula M. Seitz pozostáva z dreveného rámu 

a dna z nerozbitného skla, pričom obsah je vyplnený 

jemnozrnným pieskom. Rodičia si môžu jednoduchú 

alternatívu pieskovničky vytvoriť použitím 

„kuchynskej výbavy“ -  väčšej tácky alebo plechu na 

pečenie v tvare obdĺžnika a obsah vyplniť buď 

pieskom alebo krupicou či hrubou múkou.  

Namiesto dreveného „hladítka“ na uhladenie piesku možno použiť napr. pravítko.  

Konkrétne námety grafomotorických hier s obrazovou prílohou 

V nasledujúcej časti vám predstavíme návrhy grafomotorických cvičení, ktoré môžete s deťmi v domácom 

prostredí vyskúšať. Tieto ukážky sú len námetmi, nebojte sa s pieskom a rôznym materiálom, ktorý 

nájdete v detskej izbe či kuchyni experimentovať. Základné pravidlo je, že dieťa do hry nenútime. Máme 

skúsenosť, že aj deti, ktoré neradi kreslia, si sypký materiál rýchlo obľúbia. Nesnažte sa s dieťaťom hneď 

„cvičiť“ jednotlivé prvky. Keď sa dieťa posadí pred pieskovničku, najskôr ju bude chcieť prirodzene 

„preskúmať vlastnou cestou“. Dieťa nechajte voľne s pieskom experimentovať, môže si vytvárať rôzne 

stopy, voľne písať prstom do piesku, otláčať ruky, hladiť piesok, presýpať a pod.. Cvičenia konkrétnych 

grafomotorických prvkov (nižšie uvedené) sú zväčša určené už starším predškolákom, mladším 

predškolákom ponechávame viac priestoru pre voľnú hru s pieskom, kde si dieťa cvičí jemnú motoriku. 

Pre deti nižšieho predškolského veku zaraďujeme len veľmi jednoduché grafomotorické prvky ako - zvislá 

čiara, vodorovná čiara, kruh. 

Grafomotorický prvok horný/dolný oblúk 

Pri jednotlivých grafomotorických prvkoch používame súčasne riekanky, ktoré grafomotorický ťah 

sprevádzajú - ich rytmizácia zlepšuje plynulosť a koordináciu pohybu.   

Pri prvej hre, kde cvičíme prvok „horný oblúk“ 

môžeme motivačne použiť riekanku o žabkách. 

Súčasne môžeme - ak nejaké postavičky žabiek máme 

- doplniť ich do pieskovničky. Rodič dieťaťu najskôr 

sám ukáže prstom, ako žabky skáču smerom zľava 

doprava, následne uhladí piesok, rozloží žabky po 

piesku a dieťa to vyskúša samo.  Dieťa s prstom po 

piesku oblúkom prechádza od jednej žabky ku druhej 

(t.j. maľuje prstom horné oblúčiky). Následne si hru 

dieťa cvičí s dreveným kolíkom alebo tupou 

ceruzkou (viď obr. 2). Rodič pritom dbá na správny 

úchop písadla. 

 

Skáče žaba po blate, kúpime jej na gete, 

na aké, na také, na zelené strakaté. 

Obrázok 2  - horný oblúk "žabky" 

Obrázok 1 



Podobne môžeme skúsiť cvičenie 

s kamienkami. Rodič alebo dieťa rozloží 

kamienky v rovnakom rozostúpení na spodnú 

časť pieskovničky (obr. 3). Následne rodič 
dieťaťu predvedie, ako prstom maľovať oblúky 

ponad kamienky. Pieskovničku rodič alebo dieťa 

uhladia,  potom začne dieťa maľovať oblúky 

(najskôr prstom, potom kolíkom) - „oblúkom 

preskakuje“ kamienky (viď obr. 4).  

Pre zvýšenie motivácie dieťaťa je možné pridať 

ku hre s kamienkami i príbeh. Ukážku 

uvádzame podľa C.-D. Kaula a  Ch.M. 

Wagnerovej (2015): Trpaslík vkladá do rady 

svoje kamene oborovi, ktorý mu ich však chce 

vziať. Na pomoc trpaslíkovi prichádza dobrá 

víla, ktorá prinesie kúzelnú paličku, s ktorou 

kreslí nad drahokamami oblúčiky (hradby) a tak 

ich pred obrom schová. 

Podobným spôsobom skúšame grafomotorický 

prvok spodný oblúk. V tomto prípade rozložíme 

kamienky na vrchnú stranu pieskovničky. 

Spodné oblúky maľujeme podľa obr. 5 v smere 

zľava doprava.                    

 

 

Grafomotorický prvok „zvislé čiary“ 

Pri ďalšej hre sa zameriavame na precvičenie 

prvku „zvislá čiara„ -  zvládajú ju i mladšie deti 

predškolského veku (obr. 6). Opäť využijeme 

rytmickú riekanku: 

Prší, prší dážď, kvietky budú rásť. 

Napijú sa čerstvej vody, 

potom sa im dobre vodí. 

Bude ich tu dosť, všetkým na radosť. 

 

Takýmto spôsobom môže rodič precvičovať 

rôzne grafomotorické prvky, napr. prvok 

vlnovka (obr. 7) môžeme tiež vhodne rytmicky 

doplniť básňou: 

Pláva ryba v pohode, 

na suchu aj vo vode. 

Vo vode si rybka pláva, 

plutvičkami na nás máva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3:  horný oblúk „kamienky“ 

Obrázok 4 – horný oblúk „kamienky“ 

Obrázok 5 – spodný oblúk „guľôčky“ 

Obrázok 6 – zvislá čiara „dážď“ 

 

Obrázok 7 – vlnovka „rybky“ 



Obrázok 12 – otlačenie tvaru do piesku 

Hry s pieskom môžeme spojiť aj s modelovaním grafomotorických tvarov. Pri modelovaní jednotlivých 

tvarov dochádza k intenzívnej podpore vizuálnej pamäte, prípadne predstavy o dĺžke a polohe.  Dieťa 

vníma predložný tvar najskôr v 3D rozmere. Takto sa s ním dokonale oboznámi a následne ho môže 

vyskúšať opísať v pieskovničke. Ponúkame ukážku s názvom „slimáčik“. Dieťa sa najskôr pokúsi 

z modelovacej hmoty vytvarovať tvar, ktorý mu rodič nakreslí.  Rodič v prípade potreby dieťaťu pomôže. 

Následne dieťa prstom prechádza v danom smere po vymodelovanom tvare. Uvedené vyskúša opakovane 

a až potom kreslí tvar prstom/kolíkom do piesku (viď obrázky 8 – 9).  

               

 

 

Hra v piesku s geometrickými tvarmi:  ku tejto hre môžeme použiť šmirgľové tvary, v domácom prostredí 

budú vhodné taktiež vystrihnuté tvary z penovej hmoty či tvrdého kartónu.  Hra spočíva v tom, že dieťa si 

ohmatá geometrický tvar (pri šmirgľových tvaroch prechádza prstom po vyznačenom tvare). Ak máme 

vystrihnutý tvar z penovej hmoty, dieťa ohmatáva 

daný tvar po jeho okrajoch. Takto tvar 

dokonale spozná prostredníctvom zapojenia 

viacerých zmyslových modalít. Dieťa si takto 

súčasne vštepuje obrazovú stopu tvaru do 

pamäte. Následne pretlačí stopu 

geometrického tvaru do piesku, pretlačené 

kontúry geometrického tvaru dieťa obťahuje 

prstom až potom dreveným kolíkom či tupou 

ceruzkou). Dieťa touto cestou súčasne spoznáva 

geometrické tvary. 

 

Postupnosť krokov pri penových tvaroch znázorňujú obr. 11-13 / pri šmirgľových tvaroch obr. č. 14-16 
 

   

   

 

 

 

 

 

Obrázky 8-9– špirála „slimáčik“ 

Obrázok 13 – obtiahnutia tvaru v piesku  

Obrázok 14 – hmatové vnímanie tvaru 

Obrázok 11 – hmatové vnímanie tvaru 

Obrázok 15 – znázornenie tvaru prstom Obrázok 16 – znázornenie tvaru písadlom 
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