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/ Úvod
Táto publikácia vznikla s cieľom pomôcť pracovníkom komunitných centier (ďalej KC) s doučovaním a prípravou na vyučovanie detí mladšieho školského veku (6 – 9 ročných), pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Ide v poradí o tretiu publikáciu zameranú na poskytovanie služby v oblasti neformálneho vzdelávania detí.
Doučovaním môže byť poobedňajšie sedenie v triede „ako za trest“ i finančne náročné lekcie, ktoré pripravujú žiakov na prominentné stredné či vysoké školy. My hovoríme o podpore
detí zasiahnutých generačnou chudobou, ktoré doma nemajú vytvorené základné podmienky
na vzdelávanie ako sú stôl, miesto na učebnice, pokoj pri písaní domácich úloh. Žijú v mnohopočetných rodinách, v nevyhovujúcom bývaní. Rodičia im len ťažko pomôžu s učením - mnohí neukončili základnú školu, alebo sú tzv. druhotne negramotní.
Personál KC väčšinou nie je kvalifikovaný pre ISCED I (primárne vzdelávanie). Je vyťažený terénnou sociálnou prácou, pracovným poradenstvom, nízkoprahovými aktivitami atď. Neformálne vzdelávanie v KC nenahrádza inštitucionálne školské kluby. Systematickou prácou s deťmi,
spoluprácou a zapojením komunity však dokážeme vytvoriť také podmienky, aby sa dorovnal
deficit sociálne znevýhodňujúceho prostredia, z ktorého deti pochádzajú. V centrách majú
k dispozícii pomôcky a bezpečnú, podnetnú, podporujúcu atmosféru.
Príčinám a popisu akademických problémov detí z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej
MRK) sa venuje množstvo literatúry. Stručný popis nájdete i v našej publikácii o príprave predškolákov.1 V nasledujúcich kapitolách sa primárne zameriavame na aktivity zamerané na rozvoj
čitateľskej gramotnosti a komunikačných, matematických i sociálnych zručností. Ich deficity
totiž spôsobujú problémy detí v humanitných (jazyky, dejepis, občianska náuka), prírodovedných predmetoch (matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, informatika) i v správaní.
Našim cieľom preto nie je len písanie domácich úloh, ale podpora detí schopných samostatne a správne si úlohy napísať a pripraviť sa do školy. My im na to v KC poskytneme podporu
a vhodné podmienky.

1

Révészová, Z — Grejtáková, I. — Chovan, Sh.: Predškolská príprava: metodika služby. Človek v ohrození, n.o. 2018
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1. Formy podpory
KC pri doučovaní
Projekt sme realizovali v roku 2019 v štyroch KC organizácie Človek v ohrození (v Kojaticiach,
Petrovanoch, Roškovciach a Sveržove, všetky v Prešovskom kraji). Všetky centrá už niekoľko
rokov pracujú s predškolákmi, doučujú školákov a pracujú s dospelými klientmi. Každé pôsobí v inej komunite a má odlišné podmienky. Organizácia doučovania preto bola v každom KC
rôzna.
V KC Roškovce sa deti skupinovo doučujú trikrát do týždňa. Deťom sa venujú aj individuálne.
Robia si domáce úlohy, pripravujú sa na hodiny prírodovedy, dejepisu, na slovenčinu aj matematiku a vypracúvajú si projekty. Deťom, ktoré majú chuť učiť sa, sa venujú skoro denne.
V KC Sveržov je to inak. Keď deti prídu do KC rovno zo školy, pracovníci nechcú, aby sa hneď
znova učili. Skôr sa s nimi hrajú vedomostné hry a robia iné aktivity. Akékoľvek doučovanie či
len hranie vedomostných hier, alebo rozprávanie sa s nimi, má zmysel.
Do KC Kojatice a Petrovany chodia deti na doučovanie štyrikrát týždenne. Deťom sa v škole
prospech zlepšuje a učitelia ich chvália.
Vďaka doučovaniu v KC deti ostávajú v hlavnom vzdelávacom prúde a nemusia ísť do špeciálnych škôl. Majú tak väčšie šance ďalej pokračovať na stredných školách.
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2. Popis
vzdelávacích
problémov
detí mladšieho
školského veku
v KCí
Komunitní pracovníci našich KC popísali vzdelávacie problémy v doučovaní takto:
+
+
+
+
+
+
+

„Zistili sme, že deti neovládajú abecedu, problémy im robí aj prepis textu či čítanie.“
„Vyhýba sa čítaniu a učeniu sa slovenčiny vôbec.“
„Ja nebudem čítať, hanbím sa, pretože neviem čítať.“
„Má problém so spájaním hlások do slabík a slov.“ (Číta jednotlivé hlásky a potom ich spojí
do slova.)
„Majú problémy s čítaním, násobilkou a porozumením čítaného.“
„Nečítajú s porozumením. Niekedy chýbajú v škole, nedobehnú učivo. A vôbec nerozumejú
gramatike.“
„Niekedy sa nám ich nedarí motivovať k učeniu, udržať koncentráciu.“

Ak by sme sa pýtali v ďalších KC, odpovede by sa veľmi nelíšili. Ako z odpovedí (a z množstva
výskumov) vyplýva, znížené školské výkony detí z MRK sa prejavujú neschopnosťou čítať s porozumením (a čítať vôbec), prepísať text, vykonávať matematické operácie alebo udržať pozornosť.
Dôvodmi akademických problémov detí z MKR sa zaoberá množstvo odbornej literatúry. Dominuje vplyv generačnej chudoby – nedostatočná stimulácia v ranom detstve (napr. batoľatá
neštvornožkujú), toxický stres, absencia detských kníh, čítania s rodičmi, hračiek rozvíjajúcich
motoriku, odlišný materinský jazyk, iný kultúrny kód atď.2 Tieto vplyvy môžu spôsobiť narušenie
špecifických funkcií, alebo nedostatočnú rozvinutosť kognitívnych funkcií, ktoré umožňujú konštruovať vedomosti a získavať kompetencie (teda učiť sa). Ak sa uvedené funkcie nerozvinú,
problémy sa stupňujú. Deti zažívajú neustály neúspech, sú demotivované a frustrované. Prepadávajú, prestávajú chodiť do školy a školskú dochádzku končia v nižšom ročníku.

2

Viac informácií na https://cestavon.sk/projekt-omama/index
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Jednoducho povedané – tak, ako nemôžeme ťahať múry na budove, ktorej chýbajú tehly
v základoch, nemôžeme štvrtáka doučovať gramatické kategórie podstatných mien a rovnice, keď nerozumie zadaniu, jednotlivým slovám, neorientuje sa v texte, nemá rozvinutú tzv.
operačnú (pracovnú pamäť), ktorá mu umožňuje riešiť úlohy.
Ak sa pridajú aj iné faktory (napr. poškodenie centrálnej nervovej sústavy pri pôrode či chorobe, zrakový či sluchový deficit), deťom sú často diagnostikované vývinové poruchy učenia
(VPU). Preto prosíme všetkých, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom a mladšom školskom
veku, aby si pozorne všímali stav ich zmyslových orgánov.

VŠÍMAJTE SI, ČI DETI DOBRE VIDIA: 3
+ či si pri čítaní nevytáčajú text rôznymi smermi, alebo ho nedávajú
bližšie k očiam;
+ či netočia hlavou, aby zmenili uhol zorného poľa;
+ či nemajú zápaly očí, hnisavý výtok, začervenanie, chrasty okolo očí
a pod.
VŠÍMAJTE SI, ČI DETI DOBRE POČUJÚ: 4
+ či reagujú na oslovenie, aj keď vás nevidia;
+ či reagujú na neočakávaný hlasný zvuk;
+ či počujú šepkané pokyny;
+ či správne vyslovujú všetky hlásky, či je reč primeraná veku (existujú
prípady, že poruchu sluchu odhalilo až logopedické vyšetrenie, pretože dieťa nesprávne vyslovovalo, prípadne nerozprávalo vôbec);
+ či nemajú problémy s dýchaním, častými zápalmi nosných mandlí
(môžu tlačiť na zvukovody) a pod.
Stávajú sa prípady, že si zmyslové znevýhodnenie všimnú iní dospelí, nie rodičia. (Je možné, že si ho všimnú, ale nepripúšťajú si ho, čím dieťaťu veľmi poškodia.) Sú známe prípady,
že osemročné dieťa dostalo okuliare a z B variantu špeciálnej školy prešlo na A variant; že
s dyslektika a dysgrafika sa operáciou nosných mandlí a okuliarmi na diaľku stalo intaktné
dieťa.
Schopnosť dobre čítať s porozumením je od 3. ročníka mimoriadne dôležitá. V živote školáka
je to zlom – od toho ročníka sa už neučí čítať, ale učí sa čítaním. Čo však v prípade, ak dieťa
nevie čítať ani vo 4. ročníku?
Nasledujúce kapitoly sú preto primárne zamerané na aktivity, ktoré „potrénujú“ kognitívne
funkcie a vyrovnajú deficity u všetkých vekových kategórií. Samozrejme, úlohy je potrebné
diferencovať a deti, ktoré túto formu podpory nepotrebujú, viesť k samostatnej práci, prípadne
k pomoci ostatným.

3

Zdroj obrázka: https://sk.pinterest.com/pin/677721443901717128/

4

Zdroj obrázka: https://cz.depositphotos.com/162449814/stock-illustration-cartoon-image-of-human-ear.html
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3. Rozvoj
komunikačných
a sociálnych
zručností
Slovenský jazyk je pre väčšinu detí z MRK druhým (v rómsko-maďarských komunitách dokonca
tretím) jazykom. Ak deti nenavštevujú školský klub alebo KC, zo školy odchádzajú do rómsky
hovoriaceho prostredia. V KC majú možnosť počúvať slovenčinu i popoludní. Občas síce medzi
sebou komunikujú rómsky, ale v komunikácii s pracovníkmi prechádzajú do slovenského jazyka.
Mimo školy je centrum jediným miestom, kde sa rozvíja ich slová zásoba a komunikačné zručnosti. Je preto dôležité, aby deti v centrách mali správny jazykový vzor.
+

Medzi sebou i s deťmi rozprávame spisovnou slovenčinou, aby ju deti dostali „do ucha.“
V prípade výrazne nárečového prostredia v obciach sa snažíme, aby ju deti počuli aspoň
od niektorých pracovníkov, alebo ju používame pri priamej príprave „ako v škole.“

+

Pri komunikácii s deťmi nikdy nepoužívame detské bľabotanie, nekomolíme slová, neopakujeme nesprávne slová a vetné konštrukcie. Chyby v reči priebežne citlivo opravujeme,
v nastavených pravidlách stojí, že sa zasmejeme, ale nevysmievame.

+

Je výhodné, ak pracovníci z rómskej komunity používajú kodifikovaný rómsky jazyk a prekladajú do spisovnej slovenčiny. Ak ovládajú len miestny rómsky dialekt, je dôležité, aby
s deťmi nerozprávali len rómsky, ale paralelne prekladali do slovenčiny. Pre ich osobný
sebarozvoj a rast je dobré, aby si aj s deťmi v KC napočúvali kodifikovanú rómčinu, ktorá
znie v národnostnom vysielaní RTVS a tiež ju „dostali do ucha.“

Neustála verbalizácia je slovné popisovanie – komentovanie všetkého, čo sa deje. Skúsme
žiadať od detí, aby neustále popisovali čo idú robiť alebo čo robia (Napr. Rozdávam papiere,
farbičky a budeme kresliť.) Deti mladšieho školského veku potrebujú dostatok času, aby dostali
slovenčinu „do ucha“, aby komunikovali gramaticky správne.
Veľmi pomáha i spoločné spievanie, recitovanie, spoločné čítanie, sledovanie filmov a rozhovory o nich.
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3.1. AKTIVITY V KRUHU
Je dokázané, že deti sa najlepšie učia, keď sa cítia dobre a bezpečne. Komunitní pracovníci si
túto skutočnosť uvedomujú a snažia sa pre dobrú atmosféru a vzťahy v centre urobiť maximum.
Keď deti sedia v kruhu, dobre na seba vidia a môžu sa navzájom oveľa lepšie vnímať. Nemusia
sedieť len na stoličkách, ale aj na koberci alebo vankúšoch.5 Problémom býva, keď deti prichádzajú do centra postupne. Dohodnime si preto 1 – 2 dni, v ktorých sa budú snažiť všetci prísť
naraz. Ak niekto príde neskôr, tíško sa pridá.

Obr. 1: Komunitný kruh pred doučovaním (KC Kojatice)

NA ČO MYSLIEŤ: Stoličky usporiadame do kruhu. Rýchle riešenie ponúka aj sedenie
na podsedákoch na koberci. KC majú vytvorené pravidlá, ako sa správať, čo dodržiavať,
aby sa deti cítili dobre. Je vhodné priebežne si ich pripomínať, prípadne ich s deťmi tvoriť
od začiatku. V tomto veku deťom stačia 3 – 4 pravidlá. Skúsime ich zachytiť graficky (napr.
počúvame sa – uško); pre čitateľov aj písomne.
AKTIVITA ROZVÍJA TIETO OBLASTI:
+ Emocionálny a sociálny rozvoj – spoločné zdieľanie, spolupráca, rozvoj vzťahov a pod.
+ Matematické zručnosti – napr. hovoríme sprava-doľava, odpočítame sa, tvoríme príklady, hovoríme výsledky, násobky a pod.
+ Komunikačné zručnosti – aktíve počúvanie, diskusia, schopnosť argumentovať.
+ Kognitívne – pamäť, pozornosť, sústredenie.

5

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4365/preco-je-dolezity-ranny-komunitny-kruh?fbclid=IwAR3s4ZA4ayYQRbaxnCP8vEJLwMrMOrGEw9ivJfeco1QiTz-MqAs7UjjUSl4
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VYJADRENIE POCITOV
Čo očakávate od dnešného dňa? S akým pocitom si dnes prišla/prišiel do centra? Môžeme
mať pripravené tri tváričky – usmiatu, zamračenú a neutrálnu. Akú máš náladu? Deti si vyberú, ku ktorej tváričke sa postavia. Na záver dňa zopakujeme túto aktivitu a zistíme, nakoľko
bol dnešný deň úspešný. Môžeme mať škatuľu s prekvapením, do ktorej ukryjeme hračku, list
či predmet, ktorý deti hádajú, a ktorý môže byť zároveň odkazom, nosnou témou dňa, šifrou,
motiváciou niečo urobiť a pod.

Obr. 2: Ako sa cítiš? Ktorá postavička dnes vystihuje tvoju náladu? Prečo?

NA ČO MYSLIEŤ: Obrázky postavičiek (vo fólii alebo v euroobaloch).
Popis: Deti sedia v kruhu. Na zemi rozmiestnime obrázky kreslených i hraných postavičiek
z rozprávok, ktoré poznajú. (V takom počte, aby mali deti na výber. Je dobré, aby deti väčšinu rozprávok poznali.)
Otázka: Ktorú postavičku by si dnes vybrali k vyjadreniu toho, ako sa dnes cítia? Prečo?
AKTIVITA ROZVÍJA TIETO OBLASTI:
+ Emocionálny a sociálny rozvoj – spoločné zdieľanie a vyjadrenie pocitov, rozvoj vzťahov, vnímavosť, empatia.
+ Komunikačné zručnosti – rozvoj slovnej zásoby, aktívne počúvanie, diskusia, schopnosť
argumentovať.
+ Kognitívne – pamäť, pozornosť, sústredenie.
Poznámka: Aktivita je aj diagnostický nástroj na zistenie problémov dieťaťa. (V danej chvíli
nie je ono, ale tá postavička. Často cez postavičku popíše veci, o ktorých by inak nehovorilo).
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4. Rozvoj
čitateľských
zručností
Ako sme uviedli v predchádzajúcich kapitolách, rozvoj čitateľskej gramotnosti a hlavne čítania s porozumením vnímame ako prioritu. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho je v štúdiu
a v živote nevyhnutná. Ak deti nevedia čítať s porozumením, neporozumejú zadaniam, úlohám
a nemôžu pracovať samostatne.
4.1. PÍSMENÁ
Začíname od písmen (u prvákov podľa toho, aké písmená preberajú, u väčších podľa toho,
ktoré písmená neovládajú. Pre rýchle zistenie toho, ktoré písmená dieťa pozná a nepozná,
sme pripravili jednoduchú diagnostickú tabuľku (Príloha 1).
Deti priraďujú začiatočné písmeno k obrázkom, ktoré ho majú na začiatku (saláma – s). Neskôr zaradíme to, čo počuje na konci (bábika – a). Zo začiatku používame hlavne fotografie
a obrázky, ktoré dieťa pozná z domáceho prostredia. Ak použije rómske slovo (jandro – vajce),
povieme slovenský názov. Tým si deti postupne osvojujú slovenské názvy, pretože ich význam
poznajú. Tvary písmen je vhodné striedať, aby si deti zvykli na rôzne typy (veľké tlačené, písané, malé tlačené a podobne).

Obr. 3: Priraďovanie písmena k obrázku (Sluchová diferenciácia - Čo počuješ na začiatku? Vyber
správne písmeno. Čo počuješ na konci?)
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NA ČO MYSLIEŤ: Plastové písmená i písmená na kartičkách, obrázky (pre deti z MRK sú
zo začiatku najvhodnejšie fotografie, prípadne kombinácie fotografií a ilustrácií (nie abstraktných)).
AKTIVITA ROZVÍJA TIETO OBLASTI:
+ Zrakové a sluchové vnímanie – rozlišovanie sluchom, zrakom, priradenie: Čo je na obrázku? Saláma. Čo počuješ na začiatku slova „saláma? S. Vyber ho a priraď. Čo je
na poslednom obrázku? Čhavoro – bábätko. Čo počuješ na začiatku slova „bábätko“?
B. Vyber všetky tvary „b“. Akej farby je veľké tlačené L? Akej R? a podobne.
+ Hmat (deťom zaviažeme oči a povieme im, aby písmenká poznávali podľa hmatu).
+ Komunikačné zručnosti.
+ Kognitívne funkcie – pamäť, pozornosť, sústredenie.
+ Matematické – farby, orientácia vľavo-vpravo, hore-dole.

Obr. 4: Hravé formy poznávania písmen (KC Kojatice)

4.2. SLABIKY
Keď dieťa pozná zopár písmen, môže už tvoriť slabiky. Začiatočné slabiky priraďuje k obrázkom, ktoré majú na začiatku (neskôr na konci) slabiku, ktorú počuje. Opäť používame obrázky,
ktoré dieťa pozná z domáceho prostredia – ideálne fotografie, až potom rôzne ilustrácie. Ak
dieťa použije rómske slovo (rokľa – sukňa) povieme mu slovenské. Postupne si osvojuje slovenské názvy, pretože ich význam pozná. Ak dieťa v škole preberá obyčajné písané písmo (nie
Comenia script), pomôže aplikácia na výrobu kartičiek a pracovných listov.6

6

https://www.skolskepismo.sk/
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Obr. 5: Priraďujeme slabiky

NA ČO MYSLIEŤ: Tlačené i písané formy slabík na kartičkách, obrázky.
AKTIVITA ROZVÍJA:
+ Zrakové a sluchové vnímanie (rozlišovanie sluchom, zrakom, priradenie).
+ Komunikačné zručnosti: Pomenuj, čo je na obrázku. Čo počuješ na začiatku? Vyber
a priraď správnu slabiku (sanitka – SA, sukňa – su...). Striedame veľké i malé, tlačené
i písané písmo. (Ak sa deti v škole učia spojité písmo, pripravíme kartičky s týmto typom písma.) Výbornou pomôckou na prípravu kartičiek sú písmenká vo forme pečiatok.
+ Kognitívne funkcie – pamäť, pozornosť, sústredenie.

4.3. PRVÉ SLOVÁ – ZAČÍNAME ČÍTAŤ S POROZUMENÍM
Pokračujeme najjednoduchšími slovami a vetami. Neustále overujeme, či dieťa rozumie slovám,
spojeniam, neskôr aj celým vetám. Deti prikladajú obrázky k slovám, slová k obrázkom a naopak. Dáme im pomiešaných 5 obrázkov a 5 slov a ich úlohou je správne ich priradiť k sebe.
Nedávame im obrázky, ktoré majú v názve také písmeno, ktoré deti ešte nepoznajú. (Napríklad
obrázok „tiger“, ak ešte nepoznajú „g“.)

Obr. 6: Čítame prvé slová
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NA ČO MYSLIEŤ: Tlačené i písané formy slov na kartičkách, obrázky.
AKTIVITA ROZVÍJA TIETO OBLASTI:
+ Zrakové a sluchové vnímanie (rozlišovanie sluchom, zrakom, priradenie).
+ Čitateľské zručnosti: Prečítaj, vyber správne slovo a priraď k obrázku. Striedame veľké
i malé, tlačené i písané písmo. (Ak sa deti v škole učia spojité písmo, pripravíme kartičky s týmto typom písma). Čo je na obrázku? Prečítaj slová a priraď správne. Potom
prečítaj všetky. Koľko má slovo LOPATA písmen? Vytlieskaj slabiky.
+ Čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti: Obrázky odložíme. Dieťa ešte raz prečíta slová a zopakuje, čo čítalo. Potom nám to ukáže na obrázku. (Číta: Lopata. Čo si
prečítal? Lopata. Čo je to? Otec s tým pracuje, naberá piesok (dieťa znázorní pohyb).
Ukáž mi slovo auto. Ukáž mi slovo bábika. Vtedy vieme, že čítalo s porozumením.
+ Kognitívne funkcie – pamäť, pozornosť, sústredenie.

Obr. 7: Hra so slovami (KC Kojatice)

4.4. ČÍTAME VETY S POROZUMENÍM

Obr. 8: Čítame prvé vety
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NA ČO MYSLIEŤ: Tlačené i písané vety na kartičkách, obrázky.
AKTIVITA ROZVÍJA TIETO OBLASTI:
+ Zrakové a sluchové vnímanie (rozlišovanie sluchom, zrakom, priradenie).
+ Čitateľské zručnosti: Prečítaj vetu a priraď k obrázku. Striedame veľké i malé, tlačené i písané písmo. (Ak sa deti v škole učia spojité písmo, pripravíme kartičky s týmto
typom písma). Čo je na obrázku? Potom prečítaj všetky. Koľko má veta slov? Slovo
slabík? Vytlieskaj slabiky. Koľko má slovo BALÓN písmen?
+ Čítanie s porozumením a komunikačné zručnosti: Obrázky odložíme. Dieťa ešte raz
prečíta vety a zopakuje, čo čítalo. Potom nám to ukáže na obrázku. (Číta: Balón je
červený? Čo je červené? Balón. Aký je balón? Červený. Ukáž mi vetu, v ktorej sa píše,
že Janko spí. Ukáž mi vetu, v ktorej sa píše, že máme dve lopaty atď. Teraz vieme, že
čítalo s porozumením.

V tejto fáze prichádza čas na čítanie krátkych, jednoduchých textov v knihách, vystihnutých zo
starých čítaniek a pod. Deti môžu vyhľadávať slová, ktoré im pripravíme (napr. pripravíme 5 –
6 slov, ktoré vedia prečítať a požiadame, aby ich v krátkom súvislom texte vyhľadali a ceruzkou
zakrúžkovali, podčiarkli). Alebo im pripravíme súvislý text, pár obrázkov a ceruzkou majú v texte podčiarknuť slová, ktoré sú na obrázkoch.
Ak chceme, aby deti čítali s porozumením, musia čítať splývavo, nie po hláskach (teda nie
b-á-b-i-k-a, ale bááá-biiii-kaa.

4.5. ROZVOJ ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ (A ZÁROVEŇ ROZVÍJANIE
KOGNITÍVNYCH FUNKCIÍ)
S predškolákmi sme triedili podľa farieb, tvarov, materiálu i veľkostí (teda podľa rôznych kritérií), pri deťoch mladšieho školského veku už pracujeme aj s písmenami. Sieť môže mať 9 i viac
políčok. Ak poznajú písmená a číslice, môžeme ich označiť vodorovne a zvislo a hrať „loďky“.
Aktivita je zameraná na sluchové vnímanie, orientáciu v priestore, zrakové rozlišovanie a rozvíja pamäť a pozornosť.
Vpravo hore nakresli slniečko. Vľavo dole vpíš
veľké tlačené A. Do stredu vpravo napíš malé
písané b.
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Iná forma – orientácia v sieti podľa označenia (napr. obrázkový
alebo písmenkový diktát).
A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

Príklad pokynov pre deti:
Do A4 vpíš veľké tlačené M.
Do B2 napíš malé písané v.
Do C3 vlož červenú kocku.
Ak deťom pokyny diktujeme, rozvíjame sluchové vnímanie.
Ak dáme pokyny napísané, rozvíjame čítanie s porozumením. Pomaly, postupne stupňujeme
náročnosť. Čítanie s porozumením je náročný proces, ktorý vedie mnohými dráhami mozgu
a reči. Stačí, že je jedna dráha poškodená (napríklad toxickým stresom z detstva alebo odlišným motorickým vývinom) a proces je narušený. Dobrou správou je, že sa to dá cvičením
zlepšiť.
Orientácia v sieti podporuje schopnosť orientácie v texte. Zároveň je dôležitá pre rozvoj matematických zručností. Pojmy hore – dole, pred – za, v strede, vľavo – vpravo, prvý, druhý, tretí
atď. pomáhajú orientácii v priestore a na číselnej osi. Sú potrebné aj v geometrii.
HÁDANIE SLOV

U

Š

Aktivita vhodná na rozvoj priestorovej orientácie a orientácie v texte. Na papier alebo tabuľu
pripravíme okienka s počtom písmen. Bude to jedlo na 5 písmen. Deti zaradom hovoria písmená. Kto uhádne (napr. U), ide ho vpísať do tabuľky, pričom ho inštruujeme, že je prvé alebo
druhé, posledné, predposledné. V našom prípade je „U“ druhé, „Š“ je posledné. Aké je to jedlo?
/GULÁŠ/. Podobne hádame mená, názvy zvierat atď.
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„Pokyny“ – aktivita na čítanie s porozumením
Každé dieťa si vytiahne papierik, na ktorom je napísaný jeden pokyn. Aktivitu pripravujeme
na mieru na podmienky miestnosti. Aktivita rozvíja schopnosť pochopiť a vykonať pokyny v škole. Ich neporozumenie je jednou z hlavných príčin akademických problémov detí z MRK.
Najprv si overíme, či deti rozumejú hovoreným pokynom. Ak im povieme, aby priniesli dve červené kocky, sledujeme, či to urobia. Takto zistíme, či dobre počujú, či ovládajú jazyk a podobne.
Príklady pokynov:
Prines dve červené kocky. Nakresli žltý kvietok.
Polej kvety kanvičkou. Prines zelené a modré autíčko.
Daj bábiku do kočíka a dotlač kočík k Marike.
Náročnosť pokynov postupne stupňujeme. Deťom vysvetlíme, že nesúťažíme, ale trénujeme.
REŤAZOVKA
Reťazovka je variantom pokynov. Vyžaduje aktíve počúvanie, čítanie zložitejších viet s podmieňovacím súvetím s porozumením i spoluprácu. Aktivitu chystáme na konkrétny počet detí
a presne na podmienky v miestnosti. Príklad reťazovky pre 8 detí v KC:
Vstaň a choď zatvoriť dvere.
Keď niekto zatvorí dvere, daj do stredu stoličku.
Keď dá niekto do stredu stoličku, sadni si na ňu.
Keď si niekto sadne na stoličku, prines mu pohár vody.
Keď niekomu prinesú pohár vody, povedz mu, že môže ísť na svoje miesto.
Keď sa niekto vráti zo stredu na svoje miesto, odlož späť stoličku.
Keď zo stredu odložia stoličku, nakresli na tabuľu kvietok.
Keď na tabuľu nakreslia kvietok, vstaň a zatlieskaj „Koniec!“
Aktivitu môžeme trénovať. Niekde sa reťaz podarí udržať hneď, niekde deti neporozumejú
a pretrhne sa. Nevadí, raz sa to podarí. Najvyššiu úroveň dosiahneme, keď si deti budú reťazovky tvoriť samy.
4.6. PRÁCA SO SÚVISLÝM TEXTOM – NÁMET NA PROJEKTOVÝ DEŇ
V Prílohe 4 nájdete rozprávku O Slepej šnúrkarke, v Prílohe 5 osnovu k textu. Úlohou detí je
rozprávku prečítať (môžu aj vo dvojiciach) a poskladať rozstrihanú osnovu podľa príbehu. Jednotlivé časti osnovy môžu v skupinách ilustrovať a vytvoriť tak knihu.
Samy si môžu tkať na krosienkach šnúrky – „cigánske tkanice.“7 Môžu si vytvoriť náramky priateľstva, záložky do kníh či šnúrky do topánok.

7

https://regi.estranky.sk/fotoalbum/tvorive-dielne_-ciganska-tkanica/tvorive-dielne_-ciganska-tkanica/dsc09971.jpg.
html
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Obr. 9: Tkanie na krosienkach – technika „cigánske tkanice“

4.7. NÁMET NA PROJEKTOVÝ DEŇ V KC
1. Čítanie príbehu o Slepej šnúrkarke
2. Rozdanie častí osnovy skupinám detí, ilustrácie
3. Skladanie rozstrihanej osnovy podľa príbehu, tvorba knihy s ilustráciami
4. Tkanie šnúrok ako v príbehu
5. Meranie dĺžok utkaných šnúrok, porovnávanie a sčítanie dĺžok – tvorba príkladov
NA ČO MYSLIEŤ: Texty príbehu (Príloha 4), rozstrihaná osnova príbehu (Príloha 5),
farbičky, nožnice, výkresy, zbytky vĺn, krosienka, krajčírske metre alebo pravítka.
AKTIVITA ROZVÍJA TIETO OBLASTI:
+ Emocionálny a sociálny rozvoj – spoločné zdieľanie a vyjadrenie pocitov, rozvoj vzťahov, spolupráca.
+ Čitateľské a komunikačné zručnosti – čítanie s porozumením, orientácia v texte, reprodukcia.
+ Kognitívne funkcie – pamäť, pozornosť, sústredenie.
+ Motorika – strihanie, lepenie, kreslenie, tkanie.
+ Matematické zručnosti – meranie, porovnávanie dĺžok, sčítanie a odčítanie.
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Obr. 10: Projektový deň – spolupráca v skupinách, striedanie činností (KC Roškovce)

V Prílohe 6 uvádzame jednoduchý príklad na čítanie pokynov s porozumením. Deťom prečítame rozprávku O troch prasiatkach (alebo si ju prečítajú samy). Prerozprávame si ju a deti
samostatne vypracujú jednoduché úlohy na pracovnom liste.

Obr. 11: Po čítaní príbehu O troch prasiatkach nasledovala individuálna práca s pracovnými listami.
Na fotografii je zdieľaná spätná väzba (KC Kojatice).
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5. Aktivity
na rozvoj
matematických
zručností
Pretože domáce prostredie detí z MRK neposkytuje dostatok podnetov rozvíjajúcich ich kognitívne funkcie, je vhodné vytvoriť v KC čo najpodnetnejšie prostredie plné obrázkov i čísel.
5.1. ORIENTÁCIA NA ČÍSELNEJ OSI

Obr. 12: Schody označené číslami uľahčujú deťom orientáciu na číselnej osi

Schody označené číslicami8 sú výbornou pomôckou pre rozvoj matematických zručností. Deti
po nich chodia denne. Pomôžme im poznávať číslice a uvedomiť si počet. Pochopia, že počet rastie smerom hore (schody pribúdajú) a klesajú smerom dole. Je dôležité, aby si dobre
osvojili číselný rad do 20 smerom hore aj nadol. Toto uvedomenie im pomôže s osvojovaním si
základných matematických operácií (sčítanie, odčítanie). Rovnako dôležité je, aby vedeli vymenovať čísla pred nejakým číslom (menšie) a čísla idúce za číslom (väčšie).
V orientácii im výborne pomôže aj obyčajná číselná os v KC na stene, rôzne pravítka, krajčírsky
meter a podobne. V prípade ťažkostí pri sčítaní/odčítaní môžu deti „putovať“ po osi panáčikom
ako pri hre Človeče, nehnevaj sa. Napríklad 10 + 3 – postavia panáčika na 10 a „skáču“ raz –
dva – tri, pričom prídu na výsledok 13. Opačným smerom postupujeme pri odčítaní.

8

Zdroj obrázka: https://dbdzm869oupei.cloudfront.net/img/sticker/large/7245.jpg
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Obr. 13: Číselná os. Deti môžu pripočítavať a odpočítavať napr. pomocou figúrky z hry Človeče,
nehnevaj sa.

5.2. SČÍTANIE A ODČÍTANIE

Obr. 14: Počítanie na prstoch9

Prsty majú deti so sebou stále. Zakazovať používanie prstov pri počítaní je hrubou metodickou
chybou. Je dokázané, že prsty pomáhajú rozvíjať matematické myslenie.10 Na prstoch počítajú
aj dospelí. Ak budete na dovolenke od 12. do 21. augusta, koľko to bude nocí?

9

Zdroj obrázka: https://i.pinimg.com/originals/d5/32/52/d532523b181cd322373292b8021ff636.jpg

10 https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/2347/prsty-su-pre-deti-pri-pocitani-matematiky-dolezite
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Dôležité je správne ukazovanie počtu (ako na obrázku – pre zväčšenie do KC viď Príloha 7).
Číslo 4 sa zvykne ukazovať aj so zohnutým malíčkom, ale pre menšie deti je ľahšie zohnúť
palec ako malíček. Je dôležité, aby sa deti naučili počet znázorňujúci číslo bez počítania prstov
(ako keby ich mali „odfotené“ v hlave). Potom sa zrýchli celý proces počítania.
Zároveň je dôležité, aby pri sčítaní dvoch čísel vždy dokončili počet na jednej ruke. Teda 2 + 2
neukážeme po dva prsty na každej ruke, ale ukážeme dva prsty a pokračujeme v dvíhaní ďalších dvoch prstov tej istej ruky. Nie na druhej ruke! Tento spôsob síce ukáže výsledok 4, ale deti
si pri ich sčítaní pomáhajú tak, že sa dotýkajú počítaných prstov bradou a majú problémy pri
sčítaní a odčítaní väčších čísel.
Ak pri príklade 2 + 2 ukážu dva prsty a dvihnú ešte jeden, dva na tej istej ruke, okamžite vidia
výsledok – 4 prsty, a preto je dôležité, aby mali obrazy číslic „odfotené“ v hlave.
ROZKL AD ČÍSL A NA JEDNOTKY A DESIATKY
Deťom samozrejme najviac pomáha manipulácia s peniazmi (plastové alebo papierové makety
mincí a bankoviek), hry na obchod a podobne.
Vizuálne pomáha farebné odlíšenie na číselnej osi (napr. do 10 červené čísla, nad 10 zelené).
Deťom hovoriacim rómsky pomáha ich jazyk. Rómske názvy čísel od 11 do 19 na rozdiel od slovenských obsahujú rozklad (12 – deš u duj (desať a dva); 13 – deš u trin (desať a tri) atď.
POČÍTANIE S PRECHODOM CEZ DESIATKU

Obr. 15: Pomôcka na sčítanie a odčítanie s prechodom cez desiatku

Pre deti, ktoré majú problém porozumieť sčítaniu a odčítaniu s prechodom cez desiatku,
je výborný postup znázornený na obr. 15. Šablónu môžeme vyrezať z kartónu, čísla napísať
na vrchnáky z plastových fliaš. Dá sa to cvičiť aj bez šablóny – dôležitý je pohyb, proces „posunu“ desiatky, ktorá vznikla sčítaním jednotiek dopredu a pri odčítaní naopak. Tento postup je
vhodný pre deti s vizuálnym a pohybovým štýlom učenia.
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5.3. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Obr. 16: Práca s matematickou aplikáciou (KC Roškovce)

Počítače v KC sú zdrojom detskej motivácie i hádok. Záleží na pracovníkoch KC, ako nastavia
pravidlá. Existuje množstvo vhodných matematických aplikácií, pomocou ktorých si deti môžu
precvičovať matematické operácie, ak už zvládnu princíp. Vhodným zdrojom je napríklad stránka Hackmath https://www.hackmath.net/sk, kde je možné nastaviť druh matematickej operácie, úroveň i množstvo príkladov.
Niektoré deti možno porozumejú výkladu z videí Khanovej školy, ktoré sú pomalé, názorné a dajú sa dookola prehrávať: https://www.youtube.com/watch?v=SwDlTrjlvIU&list=PL_0PIu4A1-CLCjs7v7mPE4fq24ypbN5Ud
5.4. HRY NA OBCHOD, HRY S PENIAZMI
Príklady pomáhajú pri precvičovaní sčítania a odčítania. Názorné obrázky tovaru, mincí a bankoviek simulujú situácie pri reálnych nákupoch a pomáhajú prepojiť matematické operácie
s reálnym životom. Manipulácia s maketami mincí a bankoviek, lepenie obrázkov tovaru, kreslenie a lepenie platidla pomáha deťom s vizuálnym a motorickým štýlom učenia. Samozrejme,
deti aj tak najviac obľubujú rolové hry, kedy sa môžu hrať na reálny obchod. Privítajú preto pár
poličiek naplnených prázdnymi obalmi z rôznych tovarov, hračkársku pokladňu, košík či vozík
a hlavne makety peňazí v reálnych peňaženkách. Tieto hry podporujú finančnú gramotnosť
a rozvíjajú matematické schopnosti (celý pracovný list Príloha 7).
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Koľko zaplatíš za hračky, ak si kúpiš:
KO C K U A B ÁB I K U

A U TO A P E RO

AU TO A KO C K U

BÁ BIKU A P E RO

Vypočítaj, koľko ti vydajú.

Obr. 17: Cenník s peniazmi. Lepenie obrázkov
tovaru z letákov a znázornenie ceny prostredníctvom dolepených papierových peňazí
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5.5. PRÁCA S DÁTUMOM JE MATEMATIKA
Dátum tvoria neustále meniace sa čísla. Preto ho môžeme využiť na precvičovanie rôznych
matematických operácií (podľa toho, čo sa deti učia).
Pracujeme s kalendárom, naučíme ich orientovať sa v ňom, nájsť dnešný dátum a napísať ho.
Ak je dnes streda 15. 3., aký deň a dátum bol včera? Aký bude zajtra?
15. 3. 2019 – ktorá číslica ja prvá? Ktorá posledná? Ktorá je najväčšia? Najmenšia?
Vytvorte z dátumu príklady 1 + 5 + 3 =  15 + 3 =  15 + 3 + 20 + 19 =  15 x 3 =

a pod.

Obr. 18: Interaktívny kalendár je výbornou pomôckou na orientáciu na číselnej osi, tvorbu príkladov,
orientáciu v čase i priestore (pred, za, vľavo, vpravo)
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6. Stanovovanie si
osobných cieľov
Tesne pred uzávierkou tejto publikácie objavila autorka na FB profile Moniky Podolínskej (vynikajúcej učiteľky rómskych detí z Muránskej Dlhej Lúky) príspevok o tom, ako začala pracovať
s prvákmi na stanovovaní si osobných cieľov. Projekt si nazvali „O krok ďalej.“ Pretože je to
výborný a jednoduchý motivačný prvok, prinášame ukážku:
„Veľa som premýšľala, čo ešte pre tých mojich urobiť. Niečo také, čo by ich posunulo niekam.
Možno až za ich hranice, ktorými sú možno steny ich domu, možno pridŕžanie sa tradícií, možno výhovorky, možno slabá vnútorná aj vonkajšia motivácia.
A o čo vlastne ide? Je to štvorročný plán vypracovaný individuálne každým žiakom pre
seba samého. Stanovenie si krátkodobých cieľov – zatiaľ na jeden mesiac. Zatiaľ nabrali
odvahu prví štyria. Pre iných jednoduchá otázka – Čo budem vedieť na konci mesiaca
október?
A prečo je to pre nich/nás dôležité? Lebo musia pochopiť, že budúcnosť je aj v ich rukách.
A pocítiť, že je nás viac, ktorí im v tom chceme pomôcť a ktorým na nich záleží.
No a na záver, zatiaľ bez mena, vám predstavujem prvé ciele tých štyroch najodvážnejších.“11

11

1.

Budem vedieť napísať bez chyby 10 slabík a vypočítať 5 príkladov na sčítanie v obore
do 12 (pracujeme s dvomi hráčskymi kockami).

2.

Budem vedieť napísať svoje meno písaným písmom. A budem vedieť prečítať 10 slov zo
šlabikára.

3.

Naučím sa písať písmeno R.

4.

Budem vedieť prečítať všetky písmenká z nápovedných obrázkov.

Facebook Moniky Podolínskej
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/ Záver
V tejto publikácii sme priniesli niekoľko inšpirácií na prácu s deťmi mladšieho školského veku
(6- až 9-ročných) z MRK v prostredí komunitných centier, ktoré prevádzkuje organizácia Človek
v ohrození. Stručne sme uviedli popis vzdelávacích problémov detí a ich príčiny. Pretože aj
mnohí žiaci 3. a 4. ročníka majú problém nielen s čítaním s porozumením, ale s čítaním vôbec,
podstatnú časť aktivít tvoria námety na rozvoj čitateľských zručností. Deti po 2. ročníku by sa
už totiž mali „naučiť čítať a začať sa učiť čítaním.“ Pozornosť sme venovali aj hravým formám
zvládania základných matematických operácií. Na prepojenie aktivít formou tzv. Projektových
dní sme ako inšpiráciu uviedli príbeh O slepej šnúrkarke.
Text sme doplnili množstvom výpovedných obrázkov a stručného popisu, aby boli naše skúsenosti multiplikovateľné a ľahko prenosné pre ostatných. Počas aktivít sme sa snažili využiť čo
najdostupnejšie materiály a vybavenie KC.
V texte nájdete aj prosbu odborníkov, aby si všetci, ktorí pracujú s deťmi, všímali stav ich zmyslových orgánov – primárne zraku a sluchu. Ich nedostatočná funkcia, prípadne poškodenie,
môžu ešte viac sťažiť zaškolenie detí. Včasná diagnostika a intervencia dokáže doslova zázrakom zmeniť až odstrániť špeciálne vzdelávacie potreby dieťaťa.
Ak máte ďalšie dobré námety či riešenia, napíšte nám.
Zuzana Révészová, autorka
V spolupráci s pracovníkmi KC Kojatice, Petrovany, Roškovce a Sveržov
O AUTORKE
Rodená Košičanka, absolvovala učiteľstvo pre 1. stupeň a psychopédiu. Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Dlhodobo sa venuje téme inkluzívneho vzdelávania a vzdelávaniu detí z MRK. Ako metodička a lektorka dlhodobo spolupracuje
s mimovládnymi i štátnymi organizáciami (Človek v ohrození, Eduma, ETP Slovensko, Nadácia
Milana Šimečku, NOS-OSF, Teach for Slovakia, MPC, ŠPU, Iuventa).
POMÔCKY NA DOUČOVANIE
+ Podsedáky, vankúše, koberec
+ Tri tváričky na vyjadrenie pocitov (usmiata, zamračená, neutrálna)
+ Obrázky rozprávkových postavičiek
+ Plastové alebo penové písmená a číslice, ktoré deti vedia určiť hmatom (nielen na kartičkách)
+ Písmená, slová a vety rôznych tlačených i písaných fontov a veľkostí
+ Množstvo rôznych obrázkov vo fólii alebo euroobale. Pre deti z MRK sú najvhodnejšie fotografie predmetov, zvierat, situácií, až následne kreslené a abstraktnejšie obrázky.
+ Farbičky, ceruzky, perá, pravítka, strúhadlá
+ Výkresy, papiere, zošity
+ Zbytky vĺn, krosienka
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PRÍLOHA 2
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PRÍLOHA 3
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PRÍLOHA 4
SLEPÁ ŠNÚRKARKA
Kedysi dávno žila jedna rómska rodina. Otec, matka a dcéra. Dcéra sa volala Darja – veselá
mladá dievčina, ktorá sa o nič nestarala. Rodičia ju napomínali, lebo sa o ňu báli. Jedného dňa
sa Darja spýtala, čo by sa jej stalo, keby sa pozrela do blesku. Otec ju varoval. Do blesku nikdy
neslobodno pozerať! Svetlo blesku je také mocné, že jeho žiara človeka oslepí. Čo sa nemalo
stať, stalo sa! Pozrela sa do obrovského blesku... a stratila zrak. Bolo to veru banovania, ľutovania a horekovania! No pomoci nebolo. Zúfalá bola Darja a zúfalí boli rodičia. Stala sa z nej
nešťastná, uslzená, zlostná, srdcom kyslá a uzavretá dievčina.
Otec v bezradnosti a zúfalstve prosí o pomoc: „Kesaj, ty dobrá rómska víla, povedz, čo máme
robiť, ako jej môžeme pomôcť?“
„Urob jej krosienka a nauč ju robiť šnúrky, stužky do vlasov. Vaša dcéra sa musí naučiť byť
užitočná. Musí sa naučiť pracovať. Práca šľachtí srdce človeka, lebo sám tvorí a zato dostáva
protihodnotu, plácu. A pláca ho robí šťastným a zodpovedným voči iným a voči sebe.“
Otec celý natešený, poslúchol múdru radu, urobil krosienka a naučil Darju pracovať na nich.
Z neveselej, zachmúrenej, večne mrzutej slepej dievčiny sa stala šťastná, opäť radostná deva,
ktorá tak vedela tkať, že sa všetci z osady, ba i z iných osád, prichádzali na ňu pozrieť, lebo
chýr išiel do sveta. „Slepá,“ vraveli, „a predsa také nádherne sfarbené šnúrky a stužky robí.“
Niektoré dievčatá jej aj závideli, keď im povedala, že ona sa nemusí starať o farby, lebo farby poznajú jej prsty a predovšetkým srdce, z ktorého kúsok votkáva do šnúrok, stužiek. Bola
šťastná, veselá a pri práci opäť spievala tak ako predtým - teraz však od radosti, že pracovala.
Aj odmenu za to dostávala, a tak mohla pomôcť i rodičom.
Jedného dňa prišla do domu žena. Doniesla obrovské klbko a povedala: „Dopočula som sa
o tebe, milá Darja. Videla som stužky, ktoré si urobila dievčatám do vlasov aj popruhy, ktoré
si utkala pre mužov. Krásna práca. Preto som prišla, aby si aj mne urobila stužku.“ „Dobre,
rada vám urobím,“ povedala Darja, „ale máte priveľa vlákien na jednu stužku.“ „Viem! Táto
stužka bude musieť byť dlhá. Pracuj s vláknom dovtedy, kým sa neminie. O sedem dní si prídem
po stužku.“
O sedem dní prišla. Prevzala stužku a povedala, že po odmenu si musí prísť sama. „Ale ja
nevidím, som slepá,“ odvetila Darja. „Kto také krásne veci robí, slepý nie je,“ povedala žena.
„Tu máš koniec šnúrky. Keď hodiny odbijú dvanásť, začni namotávať šnúrku a tá ťa bezpečne
dovedie k mojej panej!“
A Darja tak aj spravila. Šnúrka ju bezpečne doviedla do nádherného paláca, v ktorom na tróne
sedela dobrá rómska víla Kesaj. „Vitaj, Darja. Ja som víla Kesaj. Mám veľa pokladov. Môžeš si
vybrať hocičo. Zlato, šperky, nádherné kone, koče. Čo len chceš.“
„Nepotrebujem nič z toho. Cítim, aké je dobré robiť ľudí šťastnými a z toho mám najväčšiu
radosť. Ak to vieš, pomôž mi získať zrak, aby som ešte viac dobra mohla konať pre všetkých,
ktorí žijú okolo mňa.“
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„Úlohu si dokonale zvládla. Preto, lebo si sa naučila pracovať, stala si sa zodpovednou a statočnou ženou, ktorá si zaslúži, aby sa jej zrak vrátil. Odteraz opäť budeš vidieť aj očami, nielen
srdcom.“
A Darja, teraz už vidiaca, odchádza z paláca. A skutočne konala a pomáhala všade, kde bolo
biedy a núdze, lebo srdce mala plné lásky a ochoty dávať.
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PRÍLOHA 5
OSNOVA ROZPRÁVKY SLEPÁ ŠNÚRKARKA. Osnovu treba postrihať, deti musia osnovu zoradiť podľa príbehu a každú časť osnovy ilustrovať. Vety môžu nalepiť na obrázky.

Žilo raz veselé dievča Darja, ktoré sa o nič nestaralo.

Darja raz rodičov neposlúchla, pozrela do blesku a oslepla.

Z Darje sa stala zlostná, zatrpknutá dievčina.

Otec poprosil o pomoc dobrú rómsku vílu Kesaj - tá mu poradila, aby dcéru naučil tkať šnúrky.

Z Darje sa stala vychýrená šnúrkarka, ktorá sa práci venovala celým srdcom.

Jedného dňa dostala od neznámej ženy objednávku na dlhú predlhú šnúrku.

Šnúrka Darju doviedla k víle Kesaj.

Víla Kesaj Darji vrátila zrak, lebo našla svoj zmysel života a pomáhala ľuďom.
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PRÍLOHA 6

Dokresli prasiatko.
Má ružovú farbu.
Za ním namaľuj domček.
Hore napíš svoje meno.
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PRÍLOHA 7
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PRÍLOHA 8

3€

12 €

10 €

2€

Koľko zaplatíš za hračky, ak si kúpiš:
KO C K U A B ÁB I K U

A U TO A P E RO

AU TO A KO C K U

BÁ BIKU A P E RO

Porovnaj ceny hračiek. Cenovky s cenami > 12 € vyfarbi žltou.

12 €

17 €

5€

13 €

10 €

14 €

Vypočítaj, koľko ti vydajú.
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KaRPaTSKá
NADÁCIA
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská
nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

