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Charakteristika predmetu 

Špecifický vyučovací predmet individuálna logopedická intervencia (ďalej aj „ILI“) je určený 
pre žiakov, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť (ďalej aj „NKS“), alebo v rámci 
NKS aj vývinové poruchy učenia. 

Predmet rozvíja reč, ako prostriedok vzájomnej ľudskej komunikácie, poznávania a myslenia 
je špecificky ľudská schopnosť. Môže sa vyvíjať len v prostredí poskytujúcom správny 
rečový vzor a príležitosť aktívnej rečovej komunikácie. 

 Cieľom predmetu ILI je v maximálnej miere podporiť rozvoj reči a jazykových schopností 
ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako prediktora pre úspešné 
zvládnutie čítania a písania. 

 Cieľom logopedickej intervencie je odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie komunikačnej 
schopnosti a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú. Sekundárnym cieľom 
ILI je prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v 
osvojovaní si gramotnosti. V širšom meradle podporuje ILI sociálnu a edukačnú adaptáciu a 
integráciu detí a žiakov s NKS do spoločnosti. 

 Čiastkové ciele a obsah predmetu ILI vychádzajú z logopedickej diagnostiky. 

 U detí a žiakov s viacnásobným postihnutím a ťažkým stupňom NKS ide o rozvoj 
komunikačných schopností k najbližšej zóne ich vývinu, tak, aby boli schopní zrealizovať 
svoj komunikačný zámer podľa svojich potrieb zrozumiteľne pre komunikačného partnera.  

Dôležitou súčasťou logopedickej intervencie je spolupráca so zákonným zástupcom, učiteľmi 
a ostatnými odborníkmi v celom procese intervencie. 

 



Kompetencie 

Žiak získava kompetencie k podporovaniu rozvoja reči a jazykových schopností  
ako predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru a ako prediktora pre úspešné 
zvládnutie čítania a písania, 
Dochádza k odstráneniu alebo aspoň zmierneniu naručenej komunikačnej schopnosti 
a eliminovaniu edukačných nedostatkov, ktoré z nej vyplývajú 
Žiaci sa učia kompetencii sociálnej a edukačnej adaptácii a integrácií do spoločnosti. 
 

Metódy a formy práce 

Podľa počtu žiakov:  

      -   skupinové 
      -   individuálne 
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti úzko súvisí s vývinom vnímania, pamäti, pozornosti, 
myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa. Preto terapeutické postupy a metódy musia mať 
širší záber a ILI sa má orientovať na celý komplex dorozumievacieho procesu. 
Obsah logopedických cvičení musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými 
schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek. Je nevyhnutné zdôrazniť prepojenie 
hovorenej reči s písanou. 
Oblasti individuálnej stimulácie sú uvedené v tabuľke 1 s cieľmi pre jednotlivé oblasti. V 
procese terapie vychádza logopéd z dostupných terapeutických materiálov a najmä z 
pracovných listov, ktoré si vytvára. Primárnym cieľom intervencie je najmä v nižších 
ročníkoch podporiť schopnosti, ktoré tvoria bázu pre osvojovanie si kurikula a samotného 
čítania a písania. Je vhodné, aby obsah pracovných listov súvisel s aktuálne preberaným 
učivom. Keďže jednotlivé schopnosti a ich deficity nie sú viazané na konkrétny vek alebo 16 
ročník, uvedené námety slúžia na posilnenie medzipredmetových vzťahov a sú koncipované 
tak, aby facilitovali nosné témy vyučovacieho jazyka vo vzdelávacej oblasti Jazyk a 
komunikácia.  
Námety pre skupinovú terapiu v prípravnom ročníku sú nasledovné. Skupinová práca 
podporuje rozvoj komunikačnej kompetencie žiakov a svojou dynamikou pôsobí ako 
motivačný činiteľ. 

Zraková a sluchová diferenciácia. 
 Rozvoj fonologického uvedomovania. 
 Rozvoj slovnej zásoby. 
 Rolové hry a modelovanie gramaticky správnej stavby prehovorov. 
 Rozvoj naratív. 
 Počúvanie s porozumením (zavedenie stratégií porozumenia): aktivácia informácií o     
téme,  vizualizácia počutého, predpovedanie deja, prerozprávanie počutého podľa 
obrázkovej osnovy alebo pojmovej mapy. 
 Poznanie písmen. 
 Rozvoj grafomotoriky. 
 Tréning pozornosti. 
 Tréning pracovnej pamäti. 



Intervencia má nasledovnú postupnosť: 1. krok: Vstupná logopedická a špeciálnopedagogická 
diagnostika nových žiakov, prípadne rediagnostika na začiatku každého školského roka. 2. 
krok: Stanovenie cieľov stimulácie podľa výsledkov diagnostiky. 3. krok: Odporúčaný obsah 
stimulácie reči a jazykových schopností podľa jednotlivých rovín, gramotnosti a iných 
schopností.  
 

 

Oblasti intervencie pri individuálnej terapii 
 

Ciele stimulácie Obsah stimulácie 

Oblasť rozvoja pragmatiky 

Rozvíjať komunikačnú kompetenciu ako 
dorozumievací prostriedok. 

 Rozvíjať schopnosti adekvátne používať rečové a 
jazykové prostriedky vzhľadom na komunikačného 
partnera, situáciu a cieľ komunikácie. 

 U detí a žiakov s ťažkým a viacnásobným 
postihnutím dosiahnuť schopnosť dorozumievať sa 
pomocou posunkového jazyka alebo niektorej 
formy alternatívnej a augumentatívnej komunikácie 
(AAK). 

Použitie jazyka v komunikačných situáciách: 
modelové hry, kladenie otázok, vykonávanie 
inštrukcií, komentovanie činností a pod. 

 Vytváranie komunikačného aparátu, 
osvojovanie si takých foriem komunikácie, 
ktoré je žiak schopný zvládnuť a používať 
(grafické systémy, kombinované systémy, 
posunkový jazyk, gestá, prstová abeceda, 
použitie elektronických pomôcok a pod. 
Tréning komunikačných partnerov. 

Oblasť rozvoja foneticko-fonologickej roviny 

Rozvíjať fonematické uvedomovanie, 

schopnosť diferencovať dištinktívne znaky jazyka 
podľa individuálnych schopností dieťaťa. 

Rozvíjať artikulačnú obratnosť a výslovnosť, 
správne dýchanie. 

Tréning fonologického uvedomovania podľa 
Eľkonina, sluchová analýza a syntéza, nácvik 
fonematickej diferenciácie, nácvik 
artikulácie. 
Dychový tréning 
Hlasové cvičenia. 
Myofunkčná terapia.  
Orofaciálna stimulácia. 
Fonograforytmika. 

Oblasť rozvoja lexikálno-sémantickej roviny 



Rozvíjať slovnú zásobu. 

Budovať štruktúrovaný systém klasifikácie pojmov 
v pamäti, 

rozvíjať schopnosť hľadať významovú podobnosť 
slov a kategorizovať ich. 

Rozvíjať schopnosť používať ustálené slovné 
spojenia – frázy. 

Rozvíjanie slovnej zásoby, 

kategorizácia pojmov, oprava viet, 

dokončovanie viet, tvorba slovníkov 
náročných pojmov v jednotlivých 
predmetoch, kľúčové slová, sémantické 
mapy, a pod. 

 Tvorba (rečových) denníkov. 

Oblasť rozvoja gramatiky  

Stimulovať porozumenie reči. 

Voliť si formy potrebné pre konkrétne dieťa. 

Rozvíjať jazykový cit, syntaktické a morfologické 
pravidlá. 

Aplikovať ich do hovorenej i písanej podoby. 

Určovanie rodov podstatných mien, 

nácvik flexie podľa trendu vývinu reči, 
predložkových väzieb a analógie, maľované 
čítanie, 

tvorba viet, opakovanie viet, odvodzovanie 
slov, tvorba viet a súvetí, rozvoj porozumenia 
reči. 

Oblasť rozvoja naratív (rozprávačských schopností). 

Rozvíjať schopnosti rozumieť reči a podporovať 
schopnosť reprodukovať udalosť, príbeh alebo 
prečítaný text štruktúrovane, kohézne, zmysluplne a 
plynule.  

Rozvíjanie rozprávačských schopností podľa 
osnovy (obrázkovej, otázok), spontánne 
rozprávanie príbehu alebo udalosti, 
reprodukovanie prečítaného textu. 

Oblasť rozvoja gramotnosti 

Čítanie 

Fixovať grafémy, slabiky a slová, pravopis. Osvojiť 
si techniku čítania a čítať s porozumením obsahu 
prečítaného textu pomocou stratégii práce s textom. 

Písanie a pravopis 

Naučiť žiakov stratégie osvojovania si 
pravopisných pravidiel, aplikovať ich v písaní, 
pracovať s pravidlami slovenského pravopisu 
primerane vývinovej úrovni. 

Rozvíjať integráciu hovorenej a písanej reči. 

Rozvíjanie gramotnosti. 

Čítanie - technika čítania i porozumenie 
prečítaného podľa osnovy. 

Prepojenie čítania a písania. 

Osvojovanie si stratégií učenia. 
Interpretovanie obsahu textu, kladenie 
otázok, vytváranie kauzálnych spojení, 
doplňovanie textu a pod. 

Písanie - písanie i ortografia, súvislý písomný 
prejav. 



Matematické schopnosti 

Rozvíjať predčíselné predstavy.  

Rozvíjať číselné predstavy. 

 Rozpoznať súvislosti. Rozvíjať matematické 
schopnosti. 

Zoskupovanie pod hlavné pojmy. 

Vytváranie analógii. 

Rozpoznanie použitého pravidla. 

 Použitie pravidla. Vytvorenie stálosti 
množstva. Budovanie matematických 
predstáv. Budovanie okruhu číselných a 
matematických pojmov (viac, menej, 
rovnako....), vzťahov medzi nimi. Chápanie 
matematických operácii.  

Oblasť rozvoja funkčnej komunikácie 

Osvojovať si komunikačné stratégie. 

Rozvíjať konverzačné schopnosti. 

Komunikačné stratégie zamerané na dieťa, 
stratégie ľahšieho porozumenia, výmen, 
nových pojmov, rečového vzoru a stratégia 
konverzácie.  

Rozvíjanie konverzačných schopností.  

 

Oblasť rozvíjania iných schopností 

Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie. 

Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu (vnímanie, 
diferenciácia, pamäť). 

Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia v 
makropriestore, orientácia v mikropriestore) a 
orientáciu v čase. 

Rozvíjať motorické schopnosti 

Rozvíjanie vnímania, poznávania, 
diferenciačných schopností.  

Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna a 
zraková, pracovná pamäť). 

Poznávacie procesy (zachovanie, 
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie - 
kategorizácia).  

Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie. 
Nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná 
schéma, rovinná a časová orientácia).  

Serialita (nácvik sekvencii, postupnosti). 
Intermodalita (audiovizuálny vzťah).  

Rozvíjanie oromotoriky, vizuomotoriky, 
jemnej a hrubej motoriky, grafomotoriky, 
fonograforytmiky. 

 



Hodnotenie predmetu 

Špecifický vyučovací predmet ILI sa neklasifikuje. 

Vyučujúci predmetu ILI (tu uvádzaný pod pojmom logopéd) na začiatku školského roku na 
základe výsledkov vyšetrenia zo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
svojej vlastnej vstupnej logopedickej diagnostiky alebo rediagnostiky a zvolených 
logopedických terapeutických metód a postupov vypracuje individuálny plán (postup) 
logopedickej terapie pre každého žiaka na určité obdobie. Časovo-tematické plány nie sú 
potrebné a ich dodržiavanie by bolo nereálne. Individuálny plán logopedickej terapie je 
vlastne postup vedúci k splneniu cieľov terapie v jednotlivých oblastiach uvedených v časti 
Obsah ILI – primerane komunikačným, vývinovým a kognitívnym schopnostiam žiaka. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy 

Environmentálna výchova :Škola, Hra, Jar, Domáce zvieratá, Voľne žijúce zvieratá 
Ochrana života a zdravia : Zdravie, Starostlivosť o svoje zdravie 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Rodina, Chlapec a dievča, Mama 
Dopravná výchova : Dopravné prostriedky 
Osobnostný a sociálny rozvoj : Ľudské telo, Spolužiaci, Jarné práce 
Estetická výchova : Oblečenie, Hygiena 
Rozvoj tvorivého myslenia : Denný režim , Remeslá, Hra 
Bezpečnosť a ochrana zdravia : Zdravie, Starostlivosť o zdravie 
Regionálna výchova : Vianoce, Veľká noc 
 

 

 


