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Abstrakt:

V príspevku podávame pohľad na problematiku sociálnych spôsobilostí predškolákov so sluchovým 
obmedzením v intaktnom prostredí materskej školy, ako aj niektoré skúsenosti z praktických aktivít 
realizovaných na zlepšovanie úrovne ich sociálnych kompetencií. 
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Úvod

Jedným z cieľov edukácie a výchovy je už viacero rokov aj u nás smerovanie k sociálnej integrácii 
detí  so  špecifickými  potrebami  vyplývajúcimi  z  rôznych  druhov  postihnutia  či  porúch.  Tento 
proces  sa  realizuje  za viac  či  menej  priaznivých okolností  prakticky už od včasného veku detí 
zásluhou intenzívneho záujmu a aktívneho zainteresovania sa  rodičov a  odborníkov pracujúcich 
v danej problematike. V ranom období prechádza každé (aj postihnuté) dieťa intenzívnym vývinom 
v  sociálnej  oblasti:  formujú  sa  prvé  sociálne  návyky  a zručnosti,  hodnotová  orientácia, 
mechanizmus  sociálnej  kontroly.  Dieťa  má  potrebu  pozitívnej  identity,  aktívne  participuje  na 
interakciách či  iných sociálnych aktivitách vo svojom sociálnom prostredí. Objavuje sa schopnosť 
prijať sociálnu rolu a akceptovať autoritu, potreba začleniť sa a vytvárať si sociálne väzby s inými 
deťmi (aj keď ešte nestále a povrchné). V rovesníckych vzťahoch dieťa napodobňuje, porovnáva, 
ale  aj  spolupracuje,  čo  je  preňho  veľmi  prínosné.  Tieto  sociálno-psychologické  fenomény 
ovplyvňujú mieru jeho sociálnej akceptácie a sociometrický status v sociálnej skupine, do ktorej 
primárne patrí.  U dieťaťa s postihnutím je podľa Meadow-Orlans (1983) dôležité poznať úroveň 
jeho  sociálnej  zrelosti,  ktorá  sa  úzko  spája  s prítomnými  sociálnymi  zručnosťami  a  s 
kompetentným, veku primeraným aj  danej sociálnej situácii zodpovedajúcim správaním. 

Sociálne zručnosti sluchovo postihnutých predškolákov 

Za kľúčové  faktory  determinujúce  úspešnosť  sociálnej  začlenenosti  sluchovo  postihnutých  detí 
medzi  počujúcu  populáciu  rovesníkov  považujeme  pragmatický  jazyk  a  sociálne  zručnosti. 
Porozumenie  jazyku  významne  súvisí  s vývinom  pozitívnych  sociálnych  spôsobilostí.  Dieťa 
vstupujúce do integrácie so stratou sluchu si prináša so sebou aj komunikačný hendikep. Schopnosť 
komunikovať  je  však  nevyhnutná  k  jeho  úspešnej  socializácii  vzťahujúcej  sa  k  rozvíjaniu 
sociálnych vzťahov, nadväzovaniu interakcií, k adekvátnemu reagovaniu a primeranej adjustácii v 
sociálnej  situácii,  k  formovaniu  sociálnych  zručností,  a pod.  Je  zrejmé,  že  dieťa  k úspešnej 
 integrácii  potrebuje  okrem  vybavenosti  kognitívnymi  a jazykovými  zručnosťami,  najmä 

1



Psychologické dny: Já & my a oni
Rodiče a děti

pripravenosť sociálnu a emocionálnu. Preto je pre odborníkov nevyhnutné zaoberať sa sociálno-
psychologickými  charakteristikami  osobnosti  týchto  detí.  Prítomné  sociálne  zručnosti  evidentne 
ovplyvňujú  ako  je  dieťa  prijímané  vrstovníkmi,  ako  sa  k nemu  správajú,  ako  ho  rešpektujú. 
Komunikačný hendikep sluchovo postihnutého dieťaťa obmedzujúco vplýva na primeranú sociálnu 
začlenenosť pri hrových aj iných kooperatívnych činnostiach a súčasne brzdí rozvíjanie sociálnych 
spôsobilostí. Takéto dieťa aktívne neparticipuje na vzájomných interakciách s ostatnými počujúcimi 
deťmi,  aj  s nimi  menej  komunikuje.  Neuspokojivo  nadväzuje  rovesnícke  zväzky,  čím  sa 
ochudobňuje o možnosť spolupracovať s deťmi bez postihnutia. Sluchové a komunikačné problémy 
spôsobujú,  že  sa  dostáva  menej  často  do  pozitívnych  sociálnych  interakcií.  Nedostatočne  sa 
kontaktuje s rovesníkmi počas hry, a ešte menej v inej než v hrovej situácii. Ak je v skupine detí 
ďalšie postihnuté alebo inak hendikepované dieťa, orientuje sa skôr na neho. Obvykle si vytvára 
bližší vzťah s dospelou osobou, ktorej dôveruje, a ktorá mu pomáha pri každodenných praktických 
aj sebaobslužných činnostiach (učiteľka, vychovávateľka, špeciálny pedagóg). Nepočujúce deti sú 
typické práve takýmto sociálnym správaním. Celková úroveň ich sociálnej zrelosti sa tak dostáva na 
nižšiu úroveň, čo intenzívne vplýva na ich málo úspešné pôsobenie v sociálnej skupine intaktných 
rovesníkov, do ktorej po vstupe do integrácie, patria. 

Barklage  (2004)  uvádza,  že  deti  s postihnutím  integrované  do  edukačno-výchovnej  inštitúcie 
bežného  typu  so  slabými  sociálnymi  zručnosťami  mávajú  problémy  s odmietaním  zo  strany 
rovesníkov,  nedokážu  si  vytvárať  kamarátstva,  nie  sú  schopné  adekvátne  sa  zapájať  do 
komunikačných  interakcií  a sú  problematické  aj  svojím  správaním  a osobnostnými  charak-
teristikami.  Podľa  niektorých  štúdií  (Buford,  Stegelin,  2003,  Marlow,  2006,  a  i.)  frekvencia 
a kvantita interakcií detí postihnutých stratou sluchu s počujúcimi rovesníkmi vzrastá po druhom 
roku od začatia ich integrácie. Konštatujú tiež, že špecifický druh intervencie (napr. kooperatívne 
formy práce) môže zlepšiť kvalitu ich integrácie. Poukazujú aj na to, že tieto deti sa intenzívnejšie 
zúčastňujú  na  sociálnych  aktivitách  spoločne  s počujúcimi,  ak  boli  integrované  do skupiny 
rovesníkov,  v  ktorej  sú  vytvorené  priateľské,  prosociálne  orientované,  kooperatívne  vzájomné 
vzťahy a funguje v nej súdržnosť. 

Učiteľky integrovaných predškolákov so stratou sluchu signalizujú všeobecne nedostatočnú úroveň 
ich sociálnych zručností. Na základe svojich praktických skúseností ich hodnotia takto: 

 Nedostatočná úroveň osobnej iniciatívy v sociálnych situáciách 

 Pasívny kontakt s rovesníkmi počas hry 

 Neschopnosť iniciovať, a najmä udržať komunikáciu

 Slabá účasť v pozitívnych interakciách s ostatnými deťmi 

 Nižší výskyt používaných efektívnych sociálnych stratégií

 Problémy pri vypĺňaní príkazov

 Ťažkosti s prácou v skupine

 Slabšia sociálna skúsenosť

 Neschopnosť pracovať samostatne a nezávisle
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 Problém pri vytváraní kamarátstiev so zdravými deťmi

 Orientácia na rovnako postihnuté dieťa v skupine alebo na dospelého

 Neobľúbenosť a odmietanie zo strany rovesníkov

 Vyšší výskyt osobnostných problémov a problematických prejavov v správaní 

 Zvýšená tendencia k agresívnemu spôsobu riešenia konfliktov 

V niektorých  inkluzívnych  triedach  MŠ  senzitívne  učiteľky  pomáhajú  deťom  so  sluchovým 
hendikepom zlepšovať ich sociálne kompetencie podnecovaním pozitívnych sociálnych interakcií 
s bežne  sa  vyvíjajúcimi  rovesníkmi.  Uľahčujú  im zúčastňovanie  sa  na  hrách  tým,  že  preferujú 
využitie  mimických  a pantomimických  prvkov,  zapájanie  pohybov  tela  a rúk,  a pod.  Ide 
o nepochybne vhodný prostriedok na zlepšenie ich začlenenia sa v hrových situáciách, ktoré sú tak 
typické pre deti v materských školách. Je možné ho efektívne aplikovať aj na iné sociálne situácie 
a podmienky.

Výskumný problém

Pokračovaním nášho  viacročného výskumného úsilia  o identifikáciu  problémov  ranej  integrácie 
sluchovo postihnutých detí predškolského veku je sústredenie nášho pracovného záujmu na : 

• Analýzu  sociálno-psychologických  aspektov  včasnej  integrácie  detí  so  sluchovým 
postihnutím v bežnom type MŠ s dôrazom na : 

 Sociálne zručnosti sluchovo postihnutých detí vzhľadom k počujúcim rovesníkom

 Vzájomné rovesnícke interakcie

 Sociometrický status a úroveň sociálneho začlenenia integrovaného dieťaťa vo vrstovníckej 
skupine

• Vypracovanie  intervenčného  stimulačného  programu  na  rozvíjanie  sociálnych  zručností 
a osobných kompetencií sluchovo postihnutých detí v inkluzívnych triedach MŠ

Použité metódy výskumu

• Spoločná kresba detí v skupinách (4 – 6 detí)

• Zisťovanie  sociometrického  indexu  dieťaťa  v skupine  podľa  počítačového  programu  (T. 
Nunes, U. Pretzlik a J.Olsson, 2001)
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• Sociometria formou otázok na pozitívne a negatívne preferencie jednotlivých detí 

• Individuálne administrované štruktúrované interview 

• Hrové  a  kooperatívne  aktivity  na  rozvíjanie  sociálnych  kompetencií,  skvalitňovanie 
interakcií a zlepšovanie sociálnych spôsobilostí intaktných aj integrovaných detí.

Skúmaná vzorka

2 triedy detí s integrovaným dieťaťom so stratou sluchu v MŠ bežného typu (Nitra, Štiavnická ul.)

1. trieda (N = 18 detí) - realizovaný test a retest súborom metodík bez intervenčného programu

2. trieda (N = 19 detí) – po testovaní základným súborom metodík bol aplikovaný intervenčný 
stimulačný program a jeho efekt bol posudzovaný retestom

Popis použitých výskumných metodík 

1. Analýza spoločnej kresby

Cieľ: sledovali sme účasť jednotlivých detí na kooperatívnej aktivite – intenzitu ich účasti (ako 
intenzívne sa podieľali) na vzniku kresby, ako aj postavenie SP dieťaťa pri tejto činnosti v rámci 
voľne vytvorenej skupiny, ktoré sme následne hodnotili pomocou videozáznamu.

2. Zisťovanie  obľúbenosti  dieťaťa  medzi  vrstovníkmi  pomocou  počítačového  programu 
(vyhodnotené formou sociometrickej matice)

Cieľ: pomocou pozerania si fotografií detí zo svojej rovesníckej skupiny respondenti určovali ich 
stupeň obľúbenosti 

3. Sociometria formou odpovedí na otázky

Cieľ: na základe otázok typu „ Koho by si si pozval domov na oslavu?“ a „Koho by si si určite 
nepozval?“ deti získavali od svojich rovesníkov pozitívne a negatívne voľby. Pomocou sociogramu 
sme vyhodnotili ich preferencie a status v skupine, a najmä pozíciu sluchovo postihnutého dieťaťa 
medzi intaktnými deťmi.

4. Štruktúrované interview

Cieľ: individuálne použitá metodika, ktorú sme aplikovali u všetkých zúčastnených respondentov. 
Kladené  otázky  boli  diferencované  podľa  toho,  či  respondent  bol  počujúci  alebo  sluchovo 
postihnutý. Na začiatku rozhovoru sme sa pýtali všeobecne – na celkovú atmosféru v triede, vzťahy 
medzi  spolužiakmi,  a pod.  Až  ďalšie  otázky  boli  zamerané  na  vzťahy  intaktných  detí 
s nepočujúcimi,  na  spôsob  komunikácie  s nimi,  na  to,  ako  ich  prijímajú,  či  ich  zapájajú  do 
spoločných aktivít, čo si o nich myslia, či uvažovali nad tým, ako sa oni cíti medzi nimi, a pod. 
Sluchovo postihnutého dieťaťa sme sa pýtali, ako ono subjektívne prežíva, že je medzi počujúcimi, 
ako s nimi vychádza, či má problémy v komunikácii s nimi, ako tieto ťažkosti prekonáva, či má 
medzi nimi dobrého kamaráta, a pod. 
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Príklady: vyjadrenia detí

Markus (MŠ, 4 roky):  „Všetko sa mi tu páči, rád sa hrám s hračkami, mám kamarátov Lukáška,  
Adamka, Maťka, ....“„S Renátkou (SP spolužiačka) sa niekedy hrám, niekedy nie, ...“.

Jarko (MŠ, 5 rokov):  „Rád sa tu hrám s autíčkami, moji kamaráti sú Lukáško, Markusko. Nerád 
sa hrám so skladačkami, nepáči sa mi Maťko, robí deťom zle, ....“ Renátka (SP spolužiačka): „keď 
sa na ňu nahnevám, nehrám sa s ňou, nepáči sa mi, keď ona niekedy robí zle deťom a chce, aby boli  
jej kamaráti ....“. 

Ukážky aktivít  realizovaných v rámci intervenčného stimulačného programu na rozvíjanie 
sociálnych  kompetencií,  skvalitňovanie  interakcií  a  zlepšovanie  sociálnych  spôsobilostí 
intaktných aj integrovaných detí

Samotná  realizácia  programu  bola  rozdelená  do  5  dvojhodinových  stretnutí.  Každý  deň  bol 
venovaný určitej téme, podľa nej boli jednotlivé aktivity vyberané. Deti boli rozdelené do menších 
skupiniek  podľa  dobrovoľnosti.  Prejavovali  prirodzený  záujem  o hry  a  ochotne  s nami 
spolupracovali. 

1. deň: zoznamovacie a uvoľňovacie činnosti 

Kotúľanie  si  loptičky:  sedíme  v kruhu,  ku  komu  sa  loptička  zakotúľa,  povie  svoje  meno, 
nesmelým deťom pomáhajú s menom všetci nahlas - mali by sa vystriedať všetky deti.

Ach,  tie  mená:  chodíme  v kruhu  a  hovoríme  upravenú  riekanku:  „Chodíme,  chodíme 
a rozmýšľame dobre, kto je ten náš kamarát?“, pri slove kamarát sa zastavíme pri niektorom dieťati 
a všetci nahlas zakričia jeho meno.

Magnet:  poskakujeme  do  kruhu,  hovoríme  riekanku  „Kolo,  kolo  mlynské,........“prerušíme 
vyslovením mena dieťaťa,  vtedy sa všetci  zhromaždia okolo neho a jemne sa ho každý dotkne 
(opakujeme s čo najviac deťmi).

Pokračovanie 1. dňa

Deti  sa  po  úvodných  aktivitách  prirodzenou  formou  zoznamovali  s tým,  čo  je  to  sluchové 
postihnutie,  aké  je  byť  nepočujúcim,  prečo  sa  takéto  dieťa  ťažšie  dorozumieva,  prečo  menej 
zrozumiteľne hovorí, a pod. Použili sme aj tieto hrové aktivity: 

Voľné rozdelenie sa do skupín bez slov:  podľa domáceho zvieratka,  obľúbenej  hračky, dĺžky 
vlasov, atď. 

Rečový hendikep: rozprávanie s ceruzkou v ústach, dobrovoľník hovorí a opisuje zvieratko, ktoré 
si  sám zvolí,  ostatní  počúvajú,  snažia  sa  porozumieť (deti  sa  vystriedajú).  Nasleduje vzájomné 
porozprávanie sa o pocitoch rozprávajúceho aj počúvajúcich.

Sluchový hendikep: deti rozdelíme do skupín, do uší použijú zátky. 1 dieťa si dá do uší so zátky, 
ostatní  sa  medzi  sebou  rozprávajú,  napr.  čo  robili  včera  v MŠ,  čo  sa  im  páčilo,  čo  nie,  atď. 

5



Psychologické dny: Já & my a oni
Rodiče a děti

Vystriedajú  sa  viacerí  na  mieste  dieťaťa  so  zátkami  v ušiach  potom  sa  vzájomne  rozprávajú 
o pocitoch dieťaťa, ktorý bol v úlohe nepočujúceho: Aké je to nerozumieť ostatným? Porozumel si 
niečomu,  o čom ostatní  hovorili?  Otázky na ostatné  rozprávajúce  sa  deti:  Aké je  to,  keď Vám 
kamarát nerozumie? Vedeli by ste sa s ním dorozumieť, pomôcť mu a ako?

2. deň: Kooperácia v skupine

Sústredili  sme  sa  na  kooperáciu  v skupinách  –  deti  sa  učili  spolupracovať  medzi  sebou,  aj  so 
sluchovo postihnutým kamarátom. Dostali inštrukciu, že dnes nás zaujíma, do akej miery dokážu 
spoločne pracovať a pomáhať si medzi sebou. Použili sme tieto hrové aktivity:

Podávanie  si  loptičky:  deti  stoja  v  kruhu  a podávajú  si  dookola  loptičku,  začíname  od  seba, 
môžeme meniť tempo – zrýchľovať, spomaľovať, meniť smer, atď. 

Pinkanie do balónika:  deti  stoja v kruhu, my vyhodíme do vzduchu nafúkaný balónik,  deti sa 
snažia udržať ho čo najdlhšie vo vzduchu, aby nespadol na zem, počítame koľkokrát sa im podarí 
pinknúť  do  balónika,  keď  dieťa  balónik  odpinkne,  vracia  sa  na  svoje  miesto  v kruhu,  aby 
nezavadzalo ostatným, a tak sa medzi sebou striedajú.

Podaj mi ten obrázok : každé dieťa dostane jeden papier, podpíše ho (my) a ceruzky, upozorníme 
ich, že majú malo času na nakreslenie niečoho a keď dáme pokyn, posúvajú obrázok susedovi po 
ľavej  ruke,  každý niečo  dokreslí,  posúvame až  dovtedy,  kým sa  obrázok nevráti  k pôvodnému 
majiteľovi – každé dieťa tak má výkres, ktorý je dielom všetkých členov skupiny.

Zberači: na väčšom priestore (dvor MŠ) rozhodíme na zemi ceruzky, deti sa chytia do trojíc, t. j. 
majú voľné len krajné  dve ruky,  musia  spolupracovať  a bez rozprávania  a v  určenom časovom 
limite pozbierať čo najviac ceruziek.

Babylonská veža:  deti  za  určitý  čas musia postaviť  z kociek alebo iných hračiek čo najvyššiu 
stavbu, ktorá nespadne, nesmú sa pritom rozprávať, postup práce závisí od nich.

Po každej hre nechávame krátky časový priestor na rozprávanie sa o pocitoch:  Ako sa Vám 
pracovalo spoločne v skupinke, keď ste sa nemohli rozprávať? Bolo to ťažké ? Ako ste si pomáhali? 
Vedeli ste sa dohodnúť medzi sebou? Urobili ste aj nejakú chybu, čo myslíte? Čo myslíš, kto sa 
usiloval viac, kto menej, ty si ako pomáhal, ako si so sebou spokojný?

3. deň: Silné stránky sluchovo postihnutých

Hravou formou sme chceli zdravým deťom priblížiť, že aj dieťa, ktoré je postihnuté stratou sluchu, 
má svoje silné stránky a dokáže, to isté, čo aj deti bez postihnutia. Potrebuje však k tomu akceptáciu 
zo strany  svojho okolia.  Sústredili  sme sa na  také aktivity,  v ktorých  mohlo integrované  dieťa 
využiť a prezentovať svoje schopnosti. 

Tichá pošta: deti rozdelíme do skupiniek, posadajú si do radu za sebou, prvý v rade dostane papier 
a ceruzku, poslednému v rade nakreslíme na chrbát jednoduchý znak (srdce,  dom, strom, slnko, 
mesiac, jablko, a pod.). Deti si postupne odovzdávajú kreslením na chrbát správu, prvý v rade ju 
nakreslí na papier), vyhodnotí sa správnosť nakresleného obrázka aj poradie skupín, pokračujeme 
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tým,  že  deti  sa  v skupine  posunú  o jedno  miesto  a začne  ďalšie  kolo.  Na  záver  vyhodnotíme 
najlepšiu skupinu.

Kreslíme  pocity  a city:  Pripravíme  si  pomôcky  na  kreslenie: dáme  inštrukciu  nakresliť  niečo 
veselé, zábavné, niečo smutné, resp. konkrétne - veselú alebo smutnú tvár.

Rozpoznávanie  pocitov  a emócií:  Máme  pripravené  povystrihované  obrázky,  na  ktorých  sú 
znázornení dospelí alebo deti, ktorí prežívajú nejakú emóciu. S deťmi sa rozprávame o tom, ako sa 
asi osoba na obrázku cíti.

Znázornenie  daného  pocitu  mimikou  a pantomímou  -  Zatvár  sa:  Použijeme  materiál 
z predchádzajúcej aktivity, dieťa si vyberie obrázok s osobou, ktorá prejavuje nejakú emóciu a snaží 
sa ju cez mimiku tváre a gestikuláciu predstierať, ostatné deti hádajú, aký pocit chcel ich kamarát 
vyjadriť. 

4. deň: Hľadanie podobností a rozdielov - každý je v niečom dobrý

Vysvetlíme deťom, že si povieme niečo o tom, prečo nie sme všetci rovnakí, ale práve naopak, 
každý  sme  iný.  Každý  máme  nejaké  dobré  vlastnosti,  ale aj  tie  horšie  (môžeme  si  niektoré 
pomenovať),  a preto by  sme ich  chceli  u seba spoznať.  Hľadáme s kým máme niečo  podobné, 
a s kým sme úplne odlišní a rozdielni. 

Ako ma vidia  ostatné  deti:  rozdáme deťom krúžky  v troch  farbách,  ktoré  budú  predstavovať 
hodnotenie správania sa - dobré, priemerné, zlé (neposlušné) jednotlivých detí. Spýtame sa ich: „čo 
myslíte,  viete  ako Vás vidia  ostatní  Vaši  kamaráti?“ Úloha spočíva v tom, že každý dostane 1 
krúžok z každej farby, najskôr popremýšľa a potom ich tajne rozdá a pridelí (napr. do skriniek detí 
v šatni). Sebe nedávajú žiadny krúžok. Potom im ešte pridelíme ďalšie tri krúžky a nakoniec ešte 
raz.  Keď  sú  všetky  rozdané,  deti  si  pozrú,  aké  farby  dostali.  Nasleduje  diskusia  -  môžu  sa 
analyzovať  podobnosti  a odlišnosti  medzi  deťmi  podľa získaného  ohodnotenia  v porovnaní  so 
skutočnosťou. Hovoríme o tom, čo si kto našiel a čo si o tom myslí. Negatívnu spätnú väzbu sa 
snažíme zjemniť – „vieme o tom len my, a ty to môžeš skúsiť už dnes napraviť“. 

Na reportérov: cieľom je lepšie poznať toho druhého a porozprávať o tom druhým. Najskôr sa deti 
rozprávajú vo dvojiciach,  potom sa pracuje s celou skupinou v kruhu. Môžu použiť symbolicky 
napodobeninu mikrofónu. Dáme inštrukciu: „Deti, určite ste už videli ako v televízii reportér drží 
mikrofón a robí s niekým rozhovor, niečo sa ho pýta. Vy sa teraz budete pýtať svojho kamaráta 
a budete mu dávať také otázky, aby ste sa o ňom čo najviac dozvedeli, napr. či má súrodenca – 
brata, sestru, či má domáce zvieratko, kde býva, či má vo svojej izbe počítač, a pod.? Keď dostanete 
pokyn,  skončíte  s rozhovorom a potom nám všetkým poviete,  čo ste sa  ako reportéri  dozvedeli 
o svojom kamarátovi.“ Potom si  deti môžu prehodiť úlohy vo dvojici  a situácia sa opakuje.  Na 
záver: kto chce, môže povedať, čo si myslí, či bolo zaujímavé, čo sa dozvedeli, či napr. aj niečo, čo 
ešte vôbec o niekom nevedeli, atď. 

5. deň: Ako pomáhať a byť užitočný iným (aj sluchovo postihnutým)

Na záverečnom stretnutí sme sa pokúsili ich veku prijateľnou formou a prostredníctvom názorných 
ukážok deťom priblížiť možnosti a spôsoby, ako sa dá ľuďom, ktorí sú postihnutí pomáhať. 
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Významný detský čin:  prečítame deťom príbeh  na túto  tému.  Potom sa spoločne rozprávame 
o tom, že každý človek aj dieťa môže pomáhať druhým, ktorí to potrebujú, lebo aj malá pomoc je 
záslužná vec a znamená viac ako neurobiť vôbec nič. Pýtame sa detí, čo by ich napadlo, ako by oni 
mohli niekomu pomôcť a či už niečo také aj urobili, nech sa pochvália.

Vieme hovoriť: opýtame sa detí, čo si myslia, prečo je také dôležité vedieť hovoriť a aké by to asi 
bolo,  keby nemohli  hovoriť  a používať slová.  Povieme,  že sú medzi nami ľudia,  ktorí  nemôžu 
hovoriť, lebo niektorý orgán v tele im nefunguje dobre. Spomenieme, že takíto ľudia používajú pri 
hovorení aj ruky alebo sa pozerajú na ústa hovoriacemu, aby porozumeli, o čom hovorí. Uvedieme 
niekoľko  príkladov  posunkov  a deti  hádajú,  čo  sme  chceli  povedať:  kývnutie  hlavou  –  áno, 
pokrútenie hlavou – nie, zahrozenie päsťou, zamávanie na rozlúčku, naznačenie objatia, ideme jesť, 
ideme  spať,  ďakujem,  dobre,  zle,......  Potom  nech  si  to  sami  vyskúšajú  a vymyslia  si  vlastné 
posunky, ktorým porozumejú aj ostatné deti (je možné využiť aj zátky do uší).

Pozrite, nemám ruky:  porozprávame sa o postihnutých osobách. Navrhneme, aké by to bolo si 
vyskúšať,  keď niekto nemôže používať ruky (použijeme obväz na priviazanie  rúk–ruky k telu). 
Skúšame  na  sebe  alebo  na  dobrovoľníkovi  a ostatné  deti  mu  pomáhajú.  Potom  porozprávajú 
o svojich pocitoch – ako sa cítili takejto pozícii.

Záver

Použitie hrových aktivít v intervenčnom programe na stimuláciu sociálnych zručností a osobných 
kompetencií  detí  so  stratou  sluchu  integrovaných  v počujúcom  prostredí  hodnotíme  pozitívne. 
Vzhľadom k veku detí išlo o vhodné a pre nich veľmi prirodzené činnosti, s ktorými sa každodenne 
stretávajú. Hra prináša príležitosť nielen k ich vzájomným interakciám, ale navodzuje aj dôverný 
kontakt  medzi  nimi.  Konkrétne  pre  dieťa  so  stratou  sluchu  predstavuje  kontakt  s počujúcim 
dieťaťom počas hry model správania sa v rôznych sociálnych situáciách. Slúži mu zároveň aj ako 
jazykový vzor, nakoľko poskytuje praktickú skúsenosť s bežnou komunikáciou. Využili sme preto 
práve tento špecifický druh intervencie, ktorý môže adekvátne vývinovým aspektom predškolského 
veku  pomôcť  k postupnému  zlepšovaniu  kvality  integrácie  postihnutého  dieťaťa  medzi  jeho 
zdravých rovesníkov. 
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