
 
 

Ťažkosti v matematike nemajú len deti s dyskalkúliou, ale aj deti s dysgrafiou, dyslexiou a čiastočne aj 

s dysortografiou.  

Deti s dyslexiou majú hlavne problémy s čítaním slovných úloh a porozumením obsahu, so správnym 

prečítaním číslic; deti s dysgrafiou majú ťažkosti so zapisovaním číslic a i s rysovaním, geometriou; deti 

s dysortografiou robí problémy zapisovanie príkladov na diktát. 

Dieťa s dyskalkúliou má rozsiahle problémy s matematikou, ku ktorej sa pridáva aj strach, ktorý dieťa 

nemotivuje. 

 

Ak chcete pomôcť svojmu dieťaťu s matematikou: 
Využívajte v čo najväčšej miere vizuálne pomôcky- názornú číselnú os, karty s násobkami, tabuľky 

násobkov a postupujte po krokoch.  

Zaraďujte pravidelné precvičovanie až do fázy automatizácie. 

Dieťa môžete naviesť na správny postup /t. j. nedávajte dieťaťu správny postup, výsledok, ale poskytujte mu 

čiastočný návod, pripomeňte kľúčovú informáciu a pod./, uprednostňujte aktívnu spoluúčasť dieťaťa.   

Pri prechode cez desiatku sa snažte zamedziť uľpievaniu na dopočítavaní po jednej, dieťa veďte 

k využívaniu výhodného rozkladu čísel /9 + 6=9 + 1 + 5/. 

Využívajte i odhad možného výsledku s oporou zraku, krátkodobá sluchová pamäť u Vášho dieťaťa môže 

byť oslabená, a preto si nezapamätá počítané /napr. dieťa robí chyby len preto, že nie je schopné udržať 

v pamäti zadanie príkladu/. 

 

Pri slovných úlohách 
V zadaní je treba vyznačiť dieťaťu dôležité údaje, dieťa má postupovať logicky po sebe nadväzujúcich 

krokoch /dieťa si môže aj nahlas hovoriť postup alebo mu v postupe dopomáhajte, pokiaľ sa v zadaní 

neorientuje, nevie čo má robiť/.   

Dieťa sa môže učiť zadanie slovných úloh vizualizovať- t. j. prepojiť i s konkrétnymi vizuálnymi 

predstavami /ako „film“/, dieťa tak zadanie môže vnímať ako konkrétnu situáciu. 

Zadanie slovnej úlohy môže dieťa parafrázovať, vyjadriť svojimi slovami. 

Vyvodenie postupu môže dieťa prepojiť s názornou manipuláciou. 

Neskôr môže využívať jednoduchý nákres, ktorý môže pomôcť k vyvodeniu postupu. 

U slovných úloh s vyššími číslami dosadiť menšie čísla /i to môže pomôcť vyvodeniu postupu- dieťa potom 

môže prepojiť i s manipuláciou, znázornením/. 

Dieťa môže využívať analógie /napr. 2 + 1= 3, 20 + 10 = 30/. 

Veľmi pozitívne je, ak dieťa používa podľa potreby názorné pomôcky /napr. číselnú os/ a dieťaťu môžete  

poskytovať pomoc prvého kroku, naviesť dieťa na riešenie úlohy, využívať „sedliacky rozum“, odhadovať 

vopred /nie tipovať/ možný výsledok. 

Dá sa využívať vtipné, tajuplné slovné úlohy a pod.  

Vytvoriť matematické portfólio /učivo dieťaťu sprehľadňujte, učte pomenovávať, zapisovať postupy/. 

Dieťa si vďaka vedeniu dospelého tvorí „návodové listy“ k jednotlivým okruhom matematického učiva, na 

papier si napíše názov učiva, ďalej si zapíše príklad- pri jeho riešení hovorí a zapisuje pod príklad postupy 

/kľúčové informácie/- používa tak informácie, ktoré sú pre neho zrozumiteľné.  

V geometrii 
Veďte dieťa k vyvodzovaniu z termínov /trojuholník- má 3 uhly, priamka je priama čiara a pod./. 

Využívajte rysovanie „do krupičky na tácke“ a pod. /nezáleží na presnosti, ide skôr o príjemnú fixáciu 

správneho postupu/, môžete využiť obťahovanie prstom. 

Veďte dieťa k hlasnému popisovaniu postupu /u starších detí k jeho zápisu/. 


