
Vývin detskej hry. 

 

„Hra má veľkú vážnosť a hlboký zmysel v živote dieťaťa. Je to najvyšší prejav jeho vývinu.“  

(F. W. Frobel) 

 

 V prvom roku podmieňuje hrovú činnosť detí stav a vývin motoriky. Za hrovú činnosť 

pokladáme už jednoduché pohyby, keď dieťa vystiera rúčky za predmetmi a obzerá si ich. 

 V prvom štvrťtoku dieťa pozoruje svoju rúčku. Zdvíha ju a snaží sa udržať ju v zornom 

poli. Vytvára sa tak predpoklad vyššej vývojovej etapy, hry s ručičkami. 

 V druhom štvrťroku prevláda hra s rúčkami. Predpokladá uvoľnené prsty a aktívnejší, 

uvoľnenejší pohyb paží. Jedna ruka sa dotýka druhej pod kontrolou zraku, ohmatáva si prsty, 

rozťahuje a sťahuje ich, otáča ruky v zápästí. Dieťa takto trávi čas keď je samé, bez interakcie s 

dospelým. 

 S hračkou pohybuje v polohe na chrbte. Najskôr máva hračkou v jednej ruke, cumle ju, dáva 

pred oči a pozoruje, neskôr zapája aj druhú ruku ktorou sa dotýka hračky, uchopí ju a zasa pustí, 

ohmatáva. Niekedy sa obe ruky preťahujú o hračku a vývin  v tomto štádiu vrcholí tým, že plynule 

a pod kontrolou zraku prekladá hračku z ruky do ruky. 

 Tretí štvrťrok sa vyznačuje hrou s nôžkami. V polohe na chrbte dvíha nôžky a zaoberá sa 

nimi. Chytá sa za lýtka, členky, ohmatáva si prsty, palček si priťahuje k ústam. Hračkou sa už 

zaoberá vytrvalejšie. Úspech manipulácie s hračkou závisí od polohy dieťaťa. Pri dostatočnom 

záujme prekonáva ťažkosti vyplývajúce z nepohodlnej polohy, alebo aktívne mení polohu tak, aby 

sa mohlo s hračkou čo najdlhšie zaoberať. 

 V tomto období už chápe hru s plienkou. Zo správania dieťaťa je jasné, že s radosťou 

očakáva odstránenie plienky, aby prepuklo v hlasnú radosť z hry. 

 

 Štvrtý štvrťrok 

 

Typické prvky pri manipulačnej hre: 

 experimentuje s rozmiestňovaním hračiek (prestrčí ruku cez mriežky, kladie, hádže na druhú 

stranu a znova po nej siaha) 

 stavia sa na špičky, vhadzuje hračky do police, lezie za nimi, zatláča ich, stavia predmety na 

plochu nad sebou 

 hľadá stratenú vec, ktorá mu počas manipulácie zmizla 

 

 V tomto období chápe hru na schovávačku. Dospelý sa skryje za prekážku, dieťa ho hľadá 

očami. Pochopenie hry spočíva v tom, že dieťa nestráca záujem po prerušení očného kontaktu, 

ale teší sa na to, čo príde, vyzerá s radostným napätím. 

 Ďalšou z hier ktorú chápe je hra na naháňačku s dospelým. Podmienkou je, že dieťa vie 

dobre liezť. Pri pochopení tejto hry sa dieťa vzďaľuje od dospelého a smeje sa v očakávaní, že bude 

chytené. Taktiež chápe hru hop na koníku (dospelý má dieťa na ramenách). 

 Pri pochopení zábavky dieťa udžuje telo v súlade s pohybmi dospelého a pri záverečnom 

záklone sa raduje a usiluje sa o pokračovanie. 

 Zabáva sa s iným dieťaťom, čo je vyšší stupeň nadväzovania sociálneho kontaktu s 

deťmi. Pozorujú rovesníkov a vo vhodnom okamihu nadväzujú sociálnu interakciu – ponúkajú sa 

do smiechu gestami, dorážaním hlavičkou, smejú sa. Úspešná interakcia vyvoláva úsilie po 

opakovaní. 

 

Hra a predpoklady jej rozvoja 

 

 Aktivity ktorými sa dojča zamestnáva z vlastnej iniciatívy sa všeobecne označujú ako hra. V 

hre uplatňuje nielen všetko to, k čomu doteraz dospelo, ale objavuje nové súvislosti a vlastné 

pohybové, lokomočné a manipulačné, hlasové i rečové možnosti. Spoločnou charakteristikou 



aktivít, ktoré sa v hre uplatňujú, je radosť z rozširovania skúseností, smerovanie k pokrokom o 

vývine. V tomto zmysle možno pokladať za hru aj zdanlivú nečinnosť, keď je dieťa také zaujaté 

pozorovaním deja okolo, že telesná aktivity ustupuje do pozadia. 

 

 Hlavné predpoklady úspešnej hry dieťaťa sú: 

 

 pocit bezpečia 

 taktika dospelého 

 ponuka prostredia 

 

 Analogicky možno povedať, že dieťa sa hrá úspešne vtedy, ak sa cíti bezpečné a šťastné. 

Dieťa, ktoré má chuť hrať sa môže hru naplno rozvinúť len tam, kde nachádza ponuku možností 

primeraných veku. 

 Hra zdravo vyvíjajúceho sa dieťaťa má objavný charakter – skúma svoje okolie, zmocňuje 

sa objektov, skúša, čo sa s nimi dá robiť. Na to je vhodné všetko, čoho sa môže dotýkať, uchopiť, 

ohmatať, teda zďaleka nie iba hračky. 

 

 Vývin a usmerňovanie hrovej činnosti 

 

 Po prvom roku prechádza rozvoj hier troma štádiami. Prvé štádium trvá do 5 – 6 roku a 

nazýva sa obdobím hračiek, obdobím domáceho hrania. V tomto období sa odporúča, aby sa 

dieťaťu umožnila samostatná hra, pretože sa v tomto štádiu utvárajú osobnostné schopnosti. 

 Buhlerová zistila, že dieťa na konci predškolského obdobia asi okoli 5 – 6 roku dosahuje v 

hre s materiálom tzv. zrelosť pre dielo. Od tohto veku sa dieťa začne konštruktívne zaoberať s 

každým materiálom, ktorý vezme do ruky. Deti si v tomto období vytyčujú v hre cieľ, ktorý im 

nedovoľuje prerušiť hru kedykoľvek. Prestanú sa hrať vtedy, ak dosiahnu cieľ. V tomto veku 

pokladajú deti svoju hru už za prácu. Zrelosť pre dielo pokladá Buhlerová za dôležitý pokrok v 

celkovom duševnom vývine dieťaťa. 

 Dieťa sa má v tomto období naučiť kombinovať hry, mať z nich radosť, nie behať od jednej 

započatej úlohy k inej. Dôležité je pestovať u detí vzťah k hračkám a poriadku. 

 Druhé štádium hry trvá asi od 6 – 11 -12 roku. Je to obdobie prechodu od hračiek a hier v 

dome ku hrám v skupinách. 

 V tomto období vystupuje prvok – organizácia hry. V mladšom školskom veku sa mení aj 

obsahová, aj formálna stránka hier. Asi v 10 roku veku osobitný význam nadobúdajú skupinové hry, 

ktoré vyhovujú prirodzenej tendencii deti združovať sa do 7 – 8 členných skupín. Začínajú sa tiež 

uplatňovať športové hry detí v širšom rozsahu. 

 V treťom štádiu, čiže v období dospievania a adolescencie, je jedinec vyspelý fyzicky aj 

psychicky, má rozmanité pracovné zručnosti a značné vedomosti. Hry strácajú detský ráz, 

prechádzajú do športových činností a hier.  

 

 Z uvedených informácií je teda zrejmé, že detská hra a vytváranie vhodných podmienok pre 

hru sú vo vývine jedinca nezastupiteľné. V procese hry sa formuje osobnosť, schopnosť spolupráce, 

interakcie, kooperácie, organizácie, poriadok v herni simuluje v budúcnosti schopnosť udržiavania 

poriadku v domácnosti a na pracovisku, stimuluje sa jemná a hrubá motorika, zručnosti a schopnosti 

pre určitý druh nadania a povolania, podporuje sa tvorivosť. Pokiaľ rodičia svoje deti iba dozorujú a 

nevychovávajú v zásade má dieťa ťažkosti s nejakou schopnosťou, ktorá sa formuje v procese hier, 

ako aj oslabením určitých oblastí psychického vývinu. Pri dielčom oslabení výkonu (zrakové, 

sluchové vnímanie, oslabenie jemnej a hrubej motoriky, schopnosti koordinácie oka a ruky, 

grafomotoriky, smerovo-priestorovej orientácie, serialite...) má potom problém so zvládaním 

základných školských zručností aj školských povinností. Hra sa teda stáva predprípravou na svet 

školských povinností a povolanie. 

 Pod pojmom vychovávať myslím ponúknuť dieťaťu efektívnu činnosť, pri ktorej sa rozvíja a 



napreduje. Fenoménom dnešnej doby sa stáva ponuka alternatívy, ktorá dieťa vedie skôr k 

závislostiam a minimálnej možnosti sociálnych kontaktov – hre na mobile, počítači, či playstation. 

Mnohým rodičom vyhovuje možnosť relaxu a porozprávania sa s priateľmi, keď je dieťa v tichej 

spoločnosti mobilnej aplikácie. Oberá však svoje dieťa o primeraný stimul a seba o zážitok 

spoločných chvíľ, ktoré sa stávajú spomienkou na najkrajšie obdobie v živote, detstvo. 

 

 Rodičom, ktorí v spomínaných vekových obdobiach pozorujú určité odchýlky, nerovomerný 

vývin, alebo jeho oneskorovanie odporúčam na hry a cvičenia s deťmi v rannom veku literatúru: „ 

260 cvičení pro deti raného věku“ od autora Waltera Strassmeiera. 
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