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Druhy porDruhy porúúchch

�� DyslexiaDyslexia
�� DysgrafiaDysgrafia
�� DysortografiaDysortografia
�� DyskalkDyskalkúúlialia



DyslexiaDyslexia
ŠŠpecifickpecifickáá porucha porucha ččíítaniatania

PrPrííččinyiny
�� MalMaléé popošškodenie mozgu kodenie mozgu 

((ĽĽMD)MD)

�� HereditHereditáárna etiolrna etiolóógiagia

�� HereditHereditáárnorno --
encefalopatickencefalopatickáá skupinaskupina

�� NeurotickNeurotickáá etioletiolóógiagia



PrPrííznaky znaky dyslexiedyslexie

OblasOblasťť ččíítania:tania:
�� Nepomer medzi zvlNepomer medzi zvláádandaníím um uččiva v iva v ččíítantaníí a v ostatných a v ostatných 

predmetochpredmetoch
�� NepoznNepoznáávanie pvanie píísmen; nerozlismen; nerozliššovanie tvarovo, zrkadlovo a ovanie tvarovo, zrkadlovo a 

zvukovo podobných pzvukovo podobných píísmensmen
�� ŤŤaažžkosti pri prechode od slabikovania ku plynulkosti pri prechode od slabikovania ku plynuléému mu ččíítaniu, taniu, 

prehadzovanie poradia pprehadzovanie poradia píísmen, vynechsmen, vynecháávanie a pridvanie a pridáávanie vanie 
ppíísmen, slabsmen, slabííkk

�� ŤŤaažžkosti v analýze a syntkosti v analýze a syntééze slovze slov
�� NerozliNerozliššovanie movanie määkkých a tvrdých slabkkých a tvrdých slabíík, krk, kráátkych a dlhých tkych a dlhých 

samohlsamohláásoksok



PrPrííznaky znaky dyslexiedyslexie

OblasOblasťť sluchovsluchovéého vnho vníímania:mania:

�� NaruNaruššenenáá sluchovsluchováá analýza, syntanalýza, syntééza , fonematickza , fonematickáá diferencidiferenciááciacia
�� NeschopnosNeschopnosťť reprodukovareprodukovaťť rytmickrytmickéé šštrukttruktúúryry
�� NaruNaruššenenáá sluchovsluchováá pampamääťť



PrPrííznaky znaky dyslexiedyslexie

OblasOblasťť zrakovzrakovéého vnho vníímania:mania:

�� NaruNaruššenie diferenciaenie diferenciaččných schopnostných schopnostíí

�� Zlyhanie pri zachytZlyhanie pri zachytáávanvaníí presnpresnéého tvaru, postrehnutho tvaru, postrehnutíí rozdielovrozdielov

�� ZlyhZlyhááva zrakovva zrakováá pampamääťť



PrPrííznaky v znaky v ďďalalšíších oblastiach:ch oblastiach:

�� ArtikulaArtikulaččnnáá neobratnosneobratnosťť a a ššpecifickpecifickéé asimilasimiláácie hlcie hláásoksok
�� PoruPoruššenenáá funkcia motoriky hovoridiel, rukyfunkcia motoriky hovoridiel, ruky

�� Zlyhanie Zlyhanie vizuomotorickejvizuomotorickej koordinkoordinááciecie
�� Nedostatky v urNedostatky v urččovanovaníí polohy, miesta, polohy, miesta, ťťaažžkosti s urkosti s urččeneníím pravej m pravej 

a a ľľavej stranyavej strany
�� ŤŤaažžkosti pri poukosti pri použžíívanvaníí zzáákladných pojmov kladných pojmov ččasu a priestoruasu a priestoru



PrPrííznaky v znaky v ďďalalšíších oblastiach:ch oblastiach:

�� Výskyt neurVýskyt neuróóz z -- tiky, pomotiky, pomoččovanie; somatickovanie; somatickéé poruchy poruchy ––
nechutenstvo, bolesti brucha, rannnechutenstvo, bolesti brucha, rannéé zvracanie; poruchy zvracanie; poruchy 
sprspráávania vania –– zzášáškolkolááctvo, agresivitactvo, agresivita

�� PrPrííznaky znaky ĽĽMD MD –– nepokoj, nnepokoj, náápadnpadnáá instabilitainstabilita, n, náápadnpadnáá
pomalospomalosťť, zmeny n, zmeny náálad, impulzlad, impulzíívne konanie, vne konanie, dyskoordindyskoordinááciacia, , 
zvýzvýššenenáá úúnavnosnavnosťť, precitlivenos, precitlivenosťť, telesn, telesnáá neobratnosneobratnosťť, , 
nerovnomerný vývin dunerovnomerný vývin dušševných funkcievných funkciíí



Terapia Terapia dyslexiedyslexie

VVššeobecneobecnéé cvicviččenia:enia:

�� MetMetóóda obda obťťahovaniaahovania

�� MetMetóóda farebných kociekda farebných kociek
�� RozliRozliššovanie tvrdých a ovanie tvrdých a 

mmääkkých slabkkých slabííkk

�� SlabiSlabiččnnéé ččíítanietanie
�� NNáácvik rýchleho cvik rýchleho ččíítaniatania

�� CviCviččenie oenie oččných pohybovných pohybov

�� ČČíítanie s okienkomtanie s okienkom

�� ČČíítanie vo dvojicitanie vo dvojici
�� OdstraOdstraňňovanie sykavkových ovanie sykavkových 

asimilasimilááciciíí a artikulaa artikulaččnej nej 
neobratnostineobratnosti

�� DDĺžĺžka samohlka samohláások a rytmus resok a rytmus reččii

�� MetMetóóda farebných pda farebných píísmensmen



ŠŠpecifickpecifickéé cvicviččenia pre jednotlivenia pre jednotlivéé oblastioblasti

ZrakovZrakovéé vnvníímaniemanie –– rozpoznanie jemných rozdielov; analýza a rozpoznanie jemných rozdielov; analýza a 
syntsyntééza tvarov; skladanie rozstrihaných obrza tvarov; skladanie rozstrihaných obráázkov, dokreszkov, dokresľľovanie ovanie 
vzoru; odstravzoru; odstraňňovanie zovanie záámeny podobných tvarov pmeny podobných tvarov píísmen; smen; 
precviprecviččovanie rýchleho postrehu slabiky, slova; cviovanie rýchleho postrehu slabiky, slova; cviččenie oenie oččných ných 
pohybov, hry pohybov, hry lotoloto, pexeso., pexeso.

SluchovSluchovéé vnvníímaniemanie –– precviprecviččovanie poznovanie poznáávania slabvania slabíík v slove, k v slove, 
vytlieskavanievytlieskavanie, ur, urččovania poradia, schopnosovania poradia, schopnosťť analýzy a syntanalýzy a syntéézy zy 
slova, sluchovslova, sluchovéé hháádanky, diferenciadanky, diferenciaččnnáá schopnosschopnosťť, n, náácvik cvik 
rytmickej reprodukcie, cvirytmickej reprodukcie, cviččenie akustickej pozornosti, pesnienie akustickej pozornosti, pesniččky, ky, 
riekanky, poznaj zvuk, hlas.riekanky, poznaj zvuk, hlas.



ŠŠpecifickpecifickéé cvicviččenia pre jednotlivenia pre jednotlivéé oblastioblasti

ČČasopriestorovasopriestorováá orientorientááciacia –– nnáácvik pojmov hore, dole, vpredu, cvik pojmov hore, dole, vpredu, 
vzadu, manipulvzadu, manipuláácia s predmetmi podcia s predmetmi podľľa miesta ura miesta urččenia; enia; 
pravopravoľľavaváá orientorientáácia, ukazovanie vpravo, vcia, ukazovanie vpravo, vľľavo na sebe a na avo na sebe a na 
druhej osobe; orientdruhej osobe; orientáácia v cia v ččase .ase .

OblasOblasťť rereččii –– cvicviččenie artikulaenie artikulaččnej obratnosti, cvinej obratnosti, cviččenie enie 
pohyblivosti jazyka, výslovnospohyblivosti jazyka, výslovnosťť ťťaažžkých slov, slovných spojenkých slov, slovných spojeníí
a viet; dychova viet; dychovéé a prozodicka prozodickéé cvicviččenia, odstraenia, odstraňňovanie ovanie ššpecifickej pecifickej 
asimilasimiláácie sykaviek.cie sykaviek.



ŠŠpecifickpecifickéé cvicviččenia pre jednotlivenia pre jednotlivéé oblastioblasti

OblasOblasťť jemnej motorikyjemnej motoriky –– motorika hovoridiel, pohyblivosmotorika hovoridiel, pohyblivosťť
jazyka; zrakovojazyka; zrakovo--motorickmotorickáá koordinkoordináácia cia 
ruka ruka ––oko, koordinoko, koordináácia pohybov.cia pohybov.

PrecviPrecviččovanie vlastnovanie vlastnéého ho ččíítaniatania –– prprííprava prava ťťaažžkých slov, sluchovkých slov, sluchováá
analýza slov, syntanalýza slov, syntééza slov formou hza slov formou háádaniek, daniek, ččíítanie slabtanie slabíík, k, 
ččíítanie s dietanie s dieťťaaťťom, kontrola porozumenia textu.om, kontrola porozumenia textu.



DysgrafiaDysgrafia
ŠŠpecifickpecifickáá porucha grafickporucha grafickéého prejavu, najmho prejavu, najmää

ppíísaniasania

PrPrííččinyiny

�� Vrodený, prVrodený, príípadne dedipadne dediččný zný zááklad znklad zníížženej alebo enej alebo 
nerozvinutej schopnostinerozvinutej schopnosti

�� ĽĽahkahkáá mozgovmozgováá dysfunkciadysfunkcia



PrPrííznaky znaky dysgrafiedysgrafie

�� PPíísmo je smo je ťťaažžkopkopáádne, neobratndne, neobratnéé, neusporiadan, neusporiadanéé, ne, neúúhhľľadnadnéé, , 
meravmeravéé a ka kŕčŕčovitovitéé, celkovo , celkovo ťťaažžko ko ččitateitateľľnnéé aažž neneččitateitateľľnnéé

�� NedodrNedodržžiavanie veiavanie veľľkosti a tvaru pkosti a tvaru píísmen, neistota smen, neistota ťťahov, tlak na ahov, tlak na 
podlopodložžku, nedodrku, nedodržžiavanie smeru, sklonu piavanie smeru, sklonu píísma, presma, preťťahovanie, ahovanie, 
nedonedoťťahovanie liniekahovanie liniek

�� TvarovTvarovéé zzáámeny, vynechmeny, vynecháávanie pvanie píísmen, slabsmen, slabíík, slov, k, slov, 
deformovanie slov, zrkadlovdeformovanie slov, zrkadlovéé ppíísaniesanie

�� PPíísanie je busanie je buďď veveľľmi pomalmi pomaléé, text nie je zachytený v celom , text nie je zachytený v celom 
svojom rozsahu alebo vesvojom rozsahu alebo veľľmi rýchle s mnohými mi rýchle s mnohými vynechvynecháávkamivkami a a 
chybami z nepozornosti chybami z nepozornosti 



PrPrííklad pklad píísma sma dysgrafikadysgrafika



Terapia Terapia dysgrafiedysgrafie

�� VýuVýuččba elementba elementáárneho prneho píísaniasania
�� UvoUvoľňľňovacie cviky hrubej motoriky, obovacie cviky hrubej motoriky, obťťahovanie veahovanie veľľkých kých 

grafických celkov v stoji, neskôr v sede s ceruzkou na A4 a grafických celkov v stoji, neskôr v sede s ceruzkou na A4 a 
nakoniec v zonakoniec v zoššiteite

�� UvoUvoľňľňovanie ramena, lakovanie ramena, lakťťa a za a zááppäästia, stia, rytmizrytmizááciacia vhodnou vhodnou 
piespiesňňouou

�� PrecviPrecviččovanie jemnej motoriky, skladanie povanie jemnej motoriky, skladanie píísmen z mozaiky, smen z mozaiky, 
prirapriraďďovanie povanie píísaných tvarov psaných tvarov píísmen k tlasmen k tlaččeným; modelovanie eným; modelovanie 
ppíísmen, navliekanie smen, navliekanie korkorááloklok

�� ZapZapáájajaťť ččo najviac zmyslov, dieo najviac zmyslov, dieťťa hovora hovoríí, , ččo robo robíí, , ččo po píšíšee



Terapia Terapia dysgrafiedysgrafie

�� PostupovaPostupovaťť precviprecviččovanovaníím pm píísmen, slabsmen, slabíík k slovk k slováám a vetnýmm a vetným
celkom, pcelkom, píísasaťť krkráátko, ale tko, ale ččastoasto

�� KontrolovaKontrolovaťť len tie plen tie píísmensmenáá a slova slováá, ktor, ktoréé povapovažžujeme za ujeme za 
zvlzvláádnutdnutéé. Die. Dieťťa ich pa ich píšíše formou dikte formou diktáátu, so zavretými otu, so zavretými oččami, ami, 
prstom na laviciprstom na lavici

�� VyhVyhľľadadáávanie a spvanie a spáájanie janie ččiarou rovnakých grafických tvarov a iarou rovnakých grafických tvarov a 
ich obich obťťahovanieahovanie

�� SprSpráávne drvne držžanie panie píísacieho prostriedkusacieho prostriedku
�� Navodenie situNavodenie situáácie, kedy diecie, kedy dieťťa chce pa chce píísasaťť samosamo



DysortografiaDysortografia
ŠŠpecifickpecifickáá porucha pravopisuporucha pravopisu

PrPrííččinyiny
�� ĽĽahkahkáá mozgovmozgováá dysfunkciadysfunkcia
�� VrodenVrodenéé znzníížženie niektorých dispozenie niektorých dispozííciciíí
�� KombinovanKombinovanéé faktoryfaktory
�� Odchýlky v percepcii, motorike a reOdchýlky v percepcii, motorike a reččii



PrPrííznaky znaky dysortografiedysortografie

�� NNíízka zka úúroveroveňň pravopisu vzhpravopisu vzhľľadom na relatadom na relatíívne vysokvne vysokúú úúroveroveňň
inteligencieinteligencie

�� ProblProbléémy v pravopisnej aj grafickej zlomy v pravopisnej aj grafickej zložžke prejavuke prejavu
�� PostihnutPostihnutáá je oblasje oblasťť sluchovej percepcie sluchovej percepcie –– sluchovsluchováá analýza, analýza, 

syntsyntééza, fonematickza, fonematickáá diferencidiferenciááciacia
�� PrPríítomntomnáá je je ššpecifickpecifickáá chyba výslovnostichyba výslovnosti



PrPrííznaky znaky dysortografiedysortografie

�� NajNajččastejastejššie prie prííznaky: neistota v rozliznaky: neistota v rozliššovanovaníí tvarovo a tvarovo a 
zvukovo podobných pzvukovo podobných píísmen; prehadzovanie poradia psmen; prehadzovanie poradia píísmen, smen, 
slabslabíík, slov; vynechk, slov; vynecháávanie a pridvanie a pridáávanie pvanie píísmen, slabsmen, slabíík, slov; k, slov; 
nerozlinerozliššovanie tvrdých a movanie tvrdých a määkkých slabkkých slabíík; krk; kráátkych a dlhých tkych a dlhých 
samohlsamohláások; syntsok; syntééza a analýza slov je nezvlza a analýza slov je nezvláádnutdnutáá..

�� PPíísomný prejav nezrozumitesomný prejav nezrozumiteľľný; nechuný; nechuťť k pk píísaniu.saniu.



Terapia Terapia dysortografiedysortografie

�� PouPoužžíívajvajúú sa terapeuticksa terapeutickéé postupy ako pri postupy ako pri dyslexiidyslexii a a dysgrafiidysgrafii, , 
zameranzameranéé na nerozvinutna nerozvinutéé funkcie, ktorfunkcie, ktoréé ssúú prprííččinou poruchy.inou poruchy.

�� RozliRozliššovanie krovanie kráátkych a dlhých samohltkych a dlhých samohláások, rozlisok, rozliššovanie ovanie 
mmääkkých a tvrdých slabkkých a tvrdých slabíík, rozlik, rozliššovanie sykaviek, ovanie sykaviek, 
vynechvynecháávanie, pridvanie, pridáávanie pvanie píísmen.smen.



Terapia Terapia dysortografiedysortografie

�� PPíísanie diktsanie diktáátov: zmenitov: zmeniťť spôsob opravy, upravispôsob opravy, upraviťť nnáároroččnnéé
tempo , ptempo , píísasaťť s premýs premýššľľananíím; pm; píísasaťť diktdiktááty po prty po prííprave a len prave a len 
ččasasťť textu, hodnotitextu, hodnotiťť informainformaččne, znne, znáámka je motivujmka je motivujúúca.ca.

�� Pri nezvlPri nezvláádnutdnutíí ppíísania diktsania diktáátu volitu voliťť iný druh samostatnej iný druh samostatnej 
prprááce.ce.



DyskalkDyskalkúúlialia
ŠŠpecifickpecifickáá porucha matematických schopnostporucha matematických schopnostíí

PrPrííččinyiny

�� HereditHereditáárny zrny záákladklad
�� EndogEndogéénne a exognne a exogéénne vplyvynne vplyvy

�� NaruNaruššenie enie symbolickosymbolicko –– komunikatkomunikatíívnych vnych 
funkcifunkciíí, ku ktorým patria aj , ku ktorým patria aj fatickfatickéé funkcie funkcie 
(hovoren(hovorenáá rerečč a pa píísanie); msanie); múúzickzickéé a a 
kinestetickokinesteticko –– komunikakomunikaččnnéé funkcie  funkcie  



PrPrííznaky znaky dyskalkdyskalkúúlielie

�� Výrazne nVýrazne níízka zka úúroveroveňň matematickej manipulmatematickej manipuláácie so cie so 
skutoskutoččnými predmetmi, odhadovanie ponými predmetmi, odhadovanie poččtu, tu, 
porovnporovnáávanie, triedenie podvanie, triedenie podľľa krita kritééririíí..

�� Porucha slovnPorucha slovnéého oznaho označčovania mnoovania množžstva a postva a poččtu, tu, 
operaoperaččných znakov a vôbec matematických ných znakov a vôbec matematických úúkonov; konov; 
ťťaažžkosti so slovným pomenovankosti so slovným pomenovaníím m ččííselných radov; selných radov; 
s chs cháápanpaníím pojmov o m pojmov o šštyri tyri –– šštyrikrtyrikráát.t.



PrPrííznaky znaky dyskalkdyskalkúúlielie

�� Porucha schopnosti Porucha schopnosti ččíítataťť ččííslice, operaslice, operaččnnéé znaky, znaky, 
viacmiestne viacmiestne ččíísla a sla a ččíísla s nulami uprostred.sla s nulami uprostred.

�� NaruNaruššenie schopnosti penie schopnosti píísasaťť len matematicklen matematickúú symboliku, symboliku, 
nepresnnepresnéé a chybna chybnéé umiestnenie umiestnenie ččííslic v priestore, slic v priestore, 
primitprimitíívne obkresvne obkresľľovanie geometrických tvarov.ovanie geometrických tvarov.

�� Porucha v schopnosti vykonPorucha v schopnosti vykonáávavaťť matematickmatematickéé operoperáácie; cie; 
zzáámeny, nahradzovanie zlomeny, nahradzovanie zložžitých operitých operááciciíí
jednoduchjednoduchšíšími.mi.



PrPrííznaky znaky dyskalkdyskalkúúlielie

�� UchyUchyľľovanie sa k povanie sa k píísomným výposomným výpoččtom aj pri prtom aj pri prííkladoch kladoch 
ľľahko rieahko rieššiteiteľľných spamných spamääti; neujasnenosti; neujasnenosťť významu pozivýznamu poziččnej nej 
hodnoty hodnoty ččííslic v slic v ččíísle.sle.

�� PrimitPrimitíívne povne poččíítanie cez 10 a v obore do 100; namtanie cez 10 a v obore do 100; namááhavhaváá
manipulmanipuláácia s cia s medzismedzisúúččtamitami..

�� Porucha chPorucha cháápania matematických pojmov a vzpania matematických pojmov a vzťťahov medzi ahov medzi 
nimi, zlyhnimi, zlyháávanie v slovných vanie v slovných úúlohloháách.ch.



Terapia Terapia dyskalkdyskalkúúlielie

�� CviCviččenia a pomôcky podporujenia a pomôcky podporujúúce vniknutie do pojmov vece vniknutie do pojmov veľľkoskosťť, , 
tvar, dtvar, dĺžĺžka, radovka, radováá ččííslovka.slovka.

�� CviCviččenia spenia spáájajjajúúce konkrce konkréétne mnotne množžstvo s stvo s ččííslovkou.slovkou.

�� CviCviččenia na pochopenie enia na pochopenie ččíísla ako ursla ako urččititéého sho súúhrnu mnohrnu množžstva.stva.
�� MetMetóódy a cvidy a cviččenia na pochopenie zachovania mnoenia na pochopenie zachovania množžstva pri stva pri 

zmenených vonkajzmenených vonkajšíších podmienkach.ch podmienkach.

�� MetMetóódy a cvidy a cviččenia podporujenia podporujúúce chce cháápanie a vykonpanie a vykonáávanie zvanie záákladných kladných 
aritmetických operaritmetických operááciciíí..

�� CviCviččenia zameranenia zameranéé na rozvoj zrakovna rozvoj zrakovéého vnho vníímania.mania.

�� CviCviččenia zameranenia zameranéé na rozvoj na rozvoj ččasopriestorovej orientasopriestorovej orientáácie.cie.



ĎĎalalššie prejavy ie prejavy ššpecifických porpecifických porúúch ch 
uuččeniaenia

�� Poruchy rePoruchy reččii

�� Poruchy pozornostiPoruchy pozornosti

�� Poruchy Poruchy pravopravoľľavejavej a priestorovej orienta priestorovej orientááciecie

�� Poruchy sluchovPoruchy sluchovéého vnho vníímania a reprodukcie rytmumania a reprodukcie rytmu

�� Poruchy zrakovPoruchy zrakovéého vnho vníímaniamania

�� Poruchy jemnej a hrubej motorikyPoruchy jemnej a hrubej motoriky

�� NeverbNeverbáálne poruchy ulne poruchy uččeniaenia

�� Poruchy sprPoruchy spráávaniavania



Poruchy rePoruchy reččii

KaKažžddáá porucha reporucha rečči mi máá negatnegatíívny vplyv na socivny vplyv na sociáálnu lnu 
integrintegrááciu jedinca a môciu jedinca a môžže nepriaznivo ovplyve nepriaznivo ovplyvňňovaovaťť
jeho dujeho dušševný a spoloevný a spoloččenský rozvoj, jeho výchovu a enský rozvoj, jeho výchovu a 
vzdelvzdeláávanie. V navanie. V naššom prom príípade ide o tieto poruchy repade ide o tieto poruchy rečči:i:

�� Oneskorený vývoj reOneskorený vývoj reččii
�� Chyby výslovnosti (Chyby výslovnosti (dysldysláálialia))
�� Poruchy zvuku rePoruchy zvuku reččii
�� Poruchy tempa rePoruchy tempa reččii
�� NeurotickNeurotickéé prejavy prejavy 
�� MutizmusMutizmus
�� CentrCentráálne poruchy relne poruchy reččii



Poruchy pozornostiPoruchy pozornosti

DieDieťťa sa sa sa súústredstredíí krkráátkodobo, nevydrtkodobo, nevydržžíí dlhdlhššiu dobu ani iu dobu ani 
pri pri ččinnosti, ktorinnosti, ktoráá ho zaujho zaujííma. Horma. Horššie sa sie sa súústredstredíí v v 
obdobobdobíí, kedy je organizmus oslabený(choroba) a pri , kedy je organizmus oslabený(choroba) a pri 
zvýzvýššenom psychickom vypenom psychickom vypäättíí..



Poruchy pozornosti  bez Poruchy pozornosti  bez hyperaktivityhyperaktivity (ADD)(ADD)

PrejavyPrejavy

�� ĽĽahkahkáá rozptýlenosrozptýlenosťť
�� ProblProbléémy s pomy s poččúúvanvaníím a plnenm a plneníím prm prííkazovkazov
�� ProblProbléémy s udrmy s udržžananíím pozornostim pozornosti
�� ProblProbléémy so smy so súústredenstredeníím sa na m sa na úúlohu a jej dokonlohu a jej dokonččenieenie
�� Nevyrovnaný pracovný výkon v Nevyrovnaný pracovný výkon v šškolekole
�� VypVypíínanie pozornosti, zasnenosnanie pozornosti, zasnenosťť, neporiadnos, neporiadnosťť, str, stráácanie canie 

predmetovpredmetov
�� NedostatoNedostatoččnnéé šštudijntudijnéé zruzruččnostinosti
�� ŤŤaažžkosti so samostatnou prkosti so samostatnou práácoucou



Poruchy pozornosti s Poruchy pozornosti s hyperaktivitouhyperaktivitou (ADHD)(ADHD)

PrejavyPrejavy

�� VysokVysokáá miera aktivity: diemiera aktivity: dieťťa sa vrta sa vrtíí, je v neust, je v neustáálom pohybe, padlom pohybe, padáá zo zo 
stolistoliččky, hrky, hráá sa s predmetmi, prechsa s predmetmi, precháádza sa po triede, nedokdza sa po triede, nedokáážže e 
zotrvazotrvaťť na jednom miestena jednom mieste

�� ImpulzivitaImpulzivita a mala maléé sebaovlsebaovláádanie: danie: ččasto nieasto nieččo vyho vyhŕŕkne, nemôkne, nemôžže sa e sa 
dodoččkakaťť, kým pr, kým prííde na rad, skde na rad, skááčče do ree do rečči, vyrui, vyruššuje, nadmerne hovoruje, nadmerne hovoríí, , 
zapzapáája sa do nebezpeja sa do nebezpeččných ných ččinnostinnostíí, pri, priččom nezvom nezváážži moi možžnnéé nnáásledkysledky

�� ProblProbléémy s prechodom na inmy s prechodom na inúú ččinnosinnosťť
�� AgresAgresíívne sprvne spráávanievanie
�� SociSociáálna nezreloslna nezrelosťť
�� MalMaláá sebasebaúúcta a znacta a značčnnáá frustrovanosfrustrovanosťť



NeverbNeverbáálne poruchy ulne poruchy uččeniaenia

�� Charakteristickou Charakteristickou ččrtou srtou súú problprobléémy v priestorovej orientmy v priestorovej orientáácii. cii. 
Typickým prejavom je napr. neschopnosTypickým prejavom je napr. neschopnosťť zapojizapojiťť sa do sa do 
loptových hier. Dieloptových hier. Dieťťa nevie, kde samo stoja nevie, kde samo stojíí, kde stoja druh, kde stoja druhíí, , 
nedoknedokáážže prihrae prihraťť, pletie sa do cesty., pletie sa do cesty.

�� PodobnPodobnéé problprobléémy smy súú v sociv sociáálnej orientlnej orientáácii. Nedokcii. Nedokáážže e 
odhadnodhadnúúťť postoj detpostoj detíí čči dospelých, interpretovai dospelých, interpretovaťť výraz ich tvvýraz ich tvááre, re, 
gest, afektgest, afektíívny prvny príízvuk hlasu.zvuk hlasu.



NeverbNeverbáálne poruchy ulne poruchy uččeniaenia

�� RýchlosRýchlosťť ččíítania býva priemerntania býva priemernáá so slabso slabšíším porozumenm porozumeníím, m, 
pampamääťť pre fakty a dpre fakty a dáátumy dosahuje výborntumy dosahuje výbornúú úúroveroveňň. . 
PrPrííznaznaččný je nedostatok zmyslu pre rytmus.ný je nedostatok zmyslu pre rytmus.

�� Vývoj reVývoj rečči je dobrý, slovni je dobrý, slovnáá zzáásoba nie je postihnutsoba nie je postihnutáá. . 
PouPoužžíívanie revanie rečči je vi je vššak sociak sociáálne neprimeranlne neprimeranéé. Tak. Takééto deti to deti 
nerozumejnerozumejúú slovným hraslovným hraččkkáám, metaform, metaforáám, unikm, unikáá im vtip, im vtip, 
nemajnemajúú zmysel pre humor.zmysel pre humor.



Poruchy sprPoruchy spráávaniavania

Ak sa problAk sa probléémy s umy s uččeneníím sprm spráávne nepodchytia, vne nepodchytia, 
mômôžžu negatu negatíívne ovplyvnivne ovplyvniťť aj inaj inéé oblasti vývinu oblasti vývinu 
diedieťťaaťťa, ktora, ktoréé sa prejavia poruchami sprsa prejavia poruchami spráávania. vania. 
Prejavuje sa upozorPrejavuje sa upozorňňovanie na seba, ovanie na seba, ššaašškovaniekovanie, , 
ččastastéé ssúú neurotickneurotickéé prejavy, strach, napprejavy, strach, napäätie. tie. 
Obranou býva reakcia: Obranou býva reakcia: „„Mne to nevadMne to nevadíí..““ TieTiežž sa sa 
vyskytujvyskytujúú zlzléé nnáávyky, zvyky, zášáškolkolááctvo, agresivita a ctvo, agresivita a 
ďďalalššie.ie.

UUččitelia povaitelia považžujujúú tieto prejavy za negattieto prejavy za negatíívne rysy vne rysy 
diedieťťaaťťa. Menej sa berie do a. Menej sa berie do úúvahy, akvahy, akéé prprííččiny toto iny toto 
sprspráávanie vyvolali.vanie vyvolali.


