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ABSTRAKT 
Väčšinou sú deti s autizmom s mentálnym postihnutím zaradené do špeciálnych škôl, kde sa im odborne venujú 
a pristupujú k nim odborníci podľa individuálneho prístupu počas vzdelávacej, terapeutickej, či voľno časovej 
činnosti. Arteterapia je špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, 
citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Realizácia 
arteterpeutických aktivít u žiakov s autizmom  s mentálnym postihnutím je efektívnym nástrojom stimulácie 
rozvoja grafomotoriky zážitkovou formou.  
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ABSTRACT 
Majority of children with autism and mental disabilities is classed in special schools, where they are expertly 
trained by dedicated professionals which are approaching to them individually during the educational, 
therapeutic, or leisure-time activities. Art-therapy is a special type of psychotherapy that focuses on the 
development of creative skills, emotional development, and of interpersonal relations of mentally or socially 
disturbed individuals. The implementation of art-therapeutic activities for pupils with autism and mental 
disabilities is an effective tool to stimulate the development of the grapho-motorika in the form of experience.  
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Úvod 

„Vychovávať dieťa s autizmom je maratón a nie šprint. Presnejšie je to orientačný beh, orientačné preteky. 
Pretože maratón je síce vytrvalostný beh, ale o ňom viem, že napokon, ak vytrvám, prídem do cieľa. Pri autizme 
ale nikdy nevieme, na ktorej kontrole nás aká prekážka bude čakať a ktorým smerom sa budeme musieť vydať. A 
ja musím bežať nielen vytrvalo, ale aj vždy správnym smerom. A či sa vskutku vždy správne zorientujem a do 
cieľa napokon prídem, je veľmi otázne.“  

                                                                                                                              matka autistického syna 
 

„Autizmus je pervazívna porucha vývinu s poruchami v oblastiach: komunikácie, sociálnych vzťahov, 
záujmov a aktivít. Je to porucha vážne ovplyvňujúca celkový vývin dieťaťa, výchovné metódy a možnosti jeho 
vzdelávania.“ [1] 

Autizmus (gréc. „autos“ = sám, „izmus“ = orientácia, stav) znamená aktívne stiahnutie sa z vonkajšej reality 
do vnútorného imaginárneho sveta. Autizmus sa stáva čoraz častejšie spomínanou témou. V poslednej dobe 
nastal prudký nárast výskytu tejto diagnózy. Dodnes nie je úplne jasné, čo túto poruchu spôsobuje. Na svete 
prebieha veľa výskumov a štúdií, ktoré sa zaoberajú pôvodom autizmu. Rovnako nie je jednoznačné, ktorý 
spomedzi čoraz väčšieho množstva prístupov je najlepší pri práci s deťmi s autizmom. Autizmus sa tak stáva pre 
21. storočie veľkou výzvou – rozumieme niektorým jeho častiam, avšak nie všetkým. Chápeme, ako niektoré z 
nich do seba zapadajú, iné ešte poskladať nevieme. Autizmus si v dnešnej spoločnosti vyčleňuje modrú farbu a 
pripomíname si ho každoročne 2. apríla. Tento deň vyhlásila v roku 2008 Organizácia spojených národov za 
Svetový deň povedomia o autizme, kedy sa v noci na počesť celosvetového projektu autistických komunít 
budovy rozsvietia na modro „Light It Up Blue – Rozsvieťte to na modro“. Autizmus ako trvalý stav možno 
veľmi výrazne ovplyvňovať predovšetkým „nemedicínskymi“ technikami (špeciálnymi metódami a prístupmi, 
ktoré najčastejšie zastrešujeme termínom: terapie autizmu). Ide vlastne o špecifické metódy výchovy a 
vzdelávania označované ako edukačné. Jednotlivých programov a prístupov zameraných na liečenie a zlepšenie 
autizmu je veľké množstvo.  

V stručnosti uvádzam prístupy, ktoré využívame v edukačnom procese:  
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 Štruktúrované učenie (TEACCH program)  
 Komunikačná terapia (augmentatívna a alternatívna komunikácia – AAK: Výmenný   obrázkový 

komunikačný systém) 
 Interaktívne prístupy (herné a interakčné terapie, muzikoterapia, biblioterapia, hydroterapia, plávanie, 

arteterapia, ergoterapia, snoezelen, fyzioterapia a pohybová aktivita. [2] 
 ABA terapia (aplikovaná behaviorálna analýza) – predstavuje intenzívny tréning, ktorý sa zameriava 

na učenie komunikácie, poznávacích a sociálnych zručností, hry, samoobslužných zručností rozdelené 
do malých krokov. ABA je metóda, pomocou ktorej pozorujeme a hodnotíme správanie a učíme 
správanie nové. 

 
Štruktúrované vyučovanie 
 

V triede s autizmom s mentálnym postihnutím v našom zariadení – v Spojenej škole internátnej v Leviciach 
prebieha štruktúrované vyučovanie. Počas edukácie sa používajú vhodné metódy a postupy práce s týmito 
žiakmi v upravených a prispôsobených vonkajších i vnútorných podmienkach (počet žiakov v triede, úprava 
prostredia, individuálna práca, štruktúra vyučovacej hodiny, prítomnosť asistenta učiteľa). Počas vzdelávacieho 
procesu implementujeme prepojenosť jednotlivých druhov terapií. Okrem arteterapie so žiakmi pravidelne 
mesačne navštevujeme knižnicu – biblioterapia, dramatoterapia, tiež plaváreň – hydroterapia, snoezelen terapia. 
Muzikoterapiu aplikujeme v priestoroch školy, kde máme miestnosť s etno nástrojmi, ktoré majú liečivé účinky 
v rámci individuálnej a skupinovej terapie. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa prostredníctvom výtvarných 
techník snažíme o socializáciu, pracovať v skupinách (skupinová terapia) so súčasným rešpektovaním 
individuálnych schopností a osobitostí žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. V nasledujúcich riadkoch 
sa v súvislosti s výtvarnými technikami zmienim o výskume, ktorý sme realizovali v triede so žiakmi 
s autizmom s mentálnym postihnutím. 

Grafomotorické schopnosti priamo súvisia s motorickou úrovňou celého tela a s dominantnou rukou a každé 
dieťa, ktoré má problémy s pohybovou koordináciou, bude mať neskôr pravdepodobne problémy s nácvikom 
písania. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, s akou skupinou detí pracujeme pri samotnej grafomotorickej 
činnosti. Od toho sa potom odvíjajú metódy, postupy a formy práce, ktoré si zvolíme. Je zrejmé, že vývoj 
grafomotoriky u detí s autizmom je oneskorený, vyvíja sa celkom iným smerom ako u zdravých detí. Každé 
dieťa s autizmom je iné, je dôležité pristupovať k nim individuálne. Zvlášť je komplikovanejšie, ak je k autizmu 
pridružená ďalšia porucha, u našich žiakov mentálne postihnutie. 

Ku žiakom pristupujeme s využívaním špecifických metód, foriem a prístupov vo všetkých oblastiach ich 
vývoja. Na základe uplatňovaných prístupov a foriem terapií sa snažíme dosiahnuť u detí s autizmom čo 
najvyššiu možnú mieru samostatnosti. Takže dosiahnuť, aby aj neskôr, keď opustia múry našej školy, boli 
schopné samostatne, prípadne s čiastočnou pomocou vykonávať aktivity každodenného života, ktoré súvisia 
s motorikou, grafomotorikou. Pre zdravé deti je samozrejmosťou ráno sa obliecť, umyť, obuť, umyť si zuby, tiež  
kreslenie, strihanie a písanie v škole. Dieťa s autizmom sa musí dlhou cestou dopracovať k zautomatizovaniu 
týchto činností a trvá to niekedy naozaj dlhé roky. Preto je veľmi dôležité, aby sme dieťaťu pomohli v obratnosti 
pri sebaobsluhe, pri kreslení, strihaní, pri manipulácii s drobným materiálom, písacími potrebami a náradím. 
Dôležité je byť k deťom nápomocní pri uvoľňovacích, tak aj pri precvičovacích činnostiach a tiež pri nácviku 
grafomotorických prvkov samotných, ale pritom ich viesť k postupnej samostatnosti a menšej frekvencii použitia 
fyzického promptu.  

V triede, v ktorej sme výskum realizovali, sme ako odborno-metodický problém definovali problém 
v grafomotorike žiakov. Hľadali sme spôsob, ako najefektívnejšie a zároveň nenútene rozvíjať túto oblasť 
prostredníctvom arteterapie. Cvičenia a aktivity sme zvolili ako najvhodnejší, najzaujímavejší a najúčinnejší 
spôsob, ako pozitívne stimulovať oblasť grafomotoriky zážitkovou formou. Vzhľadom na aktuálnosť odborno-
metodického problému u žiaka v našej triede sme sa rozhodli vytvoriť súbor hier a výtvarných aktivít, metodicky 
popísať a vyhodnotiť vhodnosť ich použitia v edukačnom procese žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. 
Hlavným cieľom akčného výskumu bola stimulácia grafomotoriky prostredníctvom arteterapeutických aktivít  
u žiakov s autizmom v špeciálnej základnej škole. Tiež sme prostredníctvom arteterapeutických aktivít chceli 
prispieť k zlepšeniu jemnej motoriky a socializácie žiakov u týchto žiakov. 
Stanovili sme si špecifické terapeutické ciele akčného výskumu, ktoré vyplynuli z hlavného cieľa: 

 arteterapeutické aktivity  pozitívne stimulujú úroveň grafomotoriky – písanie a kreslenie, 
 arteterapeutické aktivity zároveň pozitívne stimulujú úroveň jemnej motoriky, 
 pri pravidelnej aplikácii aktivít dochádza k eliminácii napätia, stresu, naopak u žiaka sa objaví 

viditeľná radosť, šťastie, spokojnosť. 
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S ohľadom na ciele výskumu sme vypracovali súbor aktivít, ktoré sa stali hlavným prostriedkom ich 
realizácie. Arteterapeutické aktivity sme realizovali na elokovanom pracovisku ŠZŠI v Leviciach na Požiarnickej 
ulici, ktorá zastrešuje vzdelávanie žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím a žiakov so stredným stupňom 
mentálneho postihnutia (tzv. B variant). Do triedy s autizmom patria 4 žiaci. Ide o heterogénnu skupinu, čo sa 
týka pohlavia, veku, diagnózy a ročníkov. Primárna diagnóza je pervazívna vývinová porucha – autizmus – 
detský, atypický, Rettov syndróm, mentálne postihnutie, narušená komunikačná schopnosť (NKS). 

 
Rozmanitosť aktivít sme využili v náplni jednotlivých vyučovacích hodín, ktoré boli orientované na: 
 rozvíjanie senzomotorickej koordinácie oko-ruka, využili sme prírodný materiál (obrázky 7 a 8), 

kamene (obrázok 4), tekvice (obrázok 6), maľba na hodváb (obrázok 5) 
 rozvíjanie priestorovej orientácie – maľovanie na betónový plot areálu školy (obrázok 2) 
 rozvíjanie koordinovaného pohybu rúk a rozvíjanie laterality – práca s modelovacou hmotou, 

plastelínou 
 rozvíjanie jemnej motoriky rúk – manipulácia s prírodným materiálom v Snoezelen miestnosti: 

hmatové pexeso (obrázok 1), kresba do suchého piesku (obrázok 3) 
 rozvíjanie interakčnej kooperácie – maľba postavy dieťa. 

 
      

 
Obr. 1 Hmatové pexeso 

 

 
Obr. 2 Maľovanie na betónový plot 

 
 
 
 



 

 23 

 

 
Obr. 4 Maľovanie na kameň 

 
 
 

    
  
Obr. 3  Kresba do suchého piesku   Obr. 5  Zapúšťanie farieb do  mokrého hodvábu 
 
 
 

Aktivity arteterapeuticky orientované sme vhodne prepojili s muzikoterapiou – počúvanie pokojnej 
relaxačnej hudby. Počas aktivít dochádzalo k eliminácii napätia, umožnili sme deťom zažiť pocit úspechu a po 
každej činnosti sme deti odmenili potleskom, smajlíkom.  

 
Nasledujúce grafy zachytávajú zmenu v jednotlivých oblastiach grafomotoriky, kresby a jemnej motoriky 

pred a po ukončení výskumu, čiže po aplikácii arteterapeutických aktivít a cvičení u žiaka s autizmom 
s mentálnym postihnutím. 
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Graf 1: Bodové porovnanie výskytu sledovaných oblastí v grafomotorike a kresbe u sledovaného žiaka pred 
realizáciou programu a po jeho ukončení 
 

Legenda: 1- ľubovoľne čmára na papier, 2- nakreslí kruh podľa vzoru, 3- spojí dva body čiarou, 4- nakreslí 
štvorec a trojuholník podľa vzoru, 5- nakreslí jednoduchý domček, 6- vyfarbuje ohraničené tvary, 7- 
nakreslí postavu s detailnými časťami tela, 8- na požiadanie nakreslí rôzne tvary, 9- napíše svoje krstné 
meno veľkými tlačenými písmenami, 10- nakreslí postavu so správnym počtom prstov a s oblečením, 11- 
píše tlačené písmená a číslice, 12- kreslí s detailmi, 13- prepíše svoje krstné meno veľkými tlačenými 
písmenami, 14- obkresľuje makety  
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Graf 2: Bodové porovnanie výskytu sledovaných oblastí jemnej motoriky u sledovaného žiaka pred realizáciou 
programu a po jeho ukončení 
 

Legenda: 1- roztrhne papier, 2- vyvaľká valček z modelovacej hmoty, 3- navlieka korále na šnúrku, 4- 
prestrihne nožnicami prúžok papiera cca 2 cm široký jedným strihom, 5- vymodeluje mištičku z modelovacej 
hmoty, 6- strihá nožnicami po rovnej čiare, 7- zakrúca drobnú matičku na závit, 8- vystrihne 5 cm kruh, 9- 
navlečie drobné korálky pomocou ihly na niť, 10- nalepuje tvary (z papiera- kruh, štvorec...), 11- 
z modelovacej hmoty tvorí zvieratká a postavy, 12- vystrihuje zložitejšie tvary (napr. auto), 13- zaviaže uzol, 
14- zaviaže mašličku na šnúrke 
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Obr. 6 Napichovanie tekvice         Obr.7  Mandala z kamienkov           Obr. 8 Mandala zo slimačích ulít 
špáratkami - ježko   
 
 

                
 
Obr. 9  Vyfarbovanie šablón    Obr.10  Prstomaľba – hviezdna obloha 
 
Záver 
 

Z vlastnej skúsenosti s práce so žiakmi s autizmom môžem konštatovať, že vhodne zvolené aktivity 
a cvičenia majú pre deti s autizmom silný motivačný účinok, pomáhajú im vyjadrovať svoje emócie, odbúravajú 
vnútorné napätie, stres, úzkosť, strach z neznámeho. K pozitívnym výsledkom v našom výskume došlo nielen na 
základe využívania vhodných arteterapeutických aktivít, ale aj vďaka pravidelnosti uplatňovania v edukačnom 
procese. U žiakov s autizmom je pravidelnosť súčasťou štruktúrovaného vyučovania, kde pracujeme krok za 
krokom s cieľom získať nové zručnosti, návyky a tým plniť ciele edukačného procesu. Miera využitia 
jednotlivých techník, metód a úloh sa bude výrazne odlišovať na základe osobných individualít u autistických 
žiakov. Je veľmi potrebné u týchto žiakov, aby mali všetko vizualizované, aby vedeli čo ich čaká, aká činnosť, 
práca, čím vhodne predchádzame nežiaducemu správaniu. Práca s autistickými žiakmi je veľmi zaujímavá, no 
nie je jednoduchá a preto treba s nimi pracovať individuálne, s láskou, s rešpektovaním jedinečnosti každého 
z nich. Tieto deti našu lásku cítia, dokážu ju vnímať a opätovať. 

Miera využitia týchto alternatív a techník arteterapie nezabezpečuje vyliečenie autizmu, ani nezaručuje jeho 
intervenciu, ale môže vo výraznej miere pozitívne usmerniť autistických žiakov v edukačnom procese a následne 
ich pripraviť k sociálnej interakcii nielen so svojimi rodičmi a známymi, ale aj so širším sociálnym okolím. 
Využitie programu výtvarných aktivít so zameraním na rozvoj grafomotorických zručností pri plánovaní 
edukačného procesu dáva možnosť systematicky rozvíjať grafomotorické zručnosti. Uplatňovanie 
systematického rozvíjania grafomotorických zručností cez výtvarné aktivity je pre deti s autizmom 
najprijateľnejší spôsob, ako dosiahnuť plánované spôsobilosti a zabezpečiť predpoklady pre zvládnutie 
zložitejších procesov osvojovania nových zručností. 
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V rámci školských aktivít a v uvedenom pedagogickom výskume sme pracovali s rôznymi zaujímavými 
technikami a prístupmi, avšak z hľadiska prírodnej tematiky sme sa na tomto mieste zamerali na ilustračný výber 
a opis len niektorých z nich – najmä s využitím prírodných materiálov a s témou zdravého životného prostredia. 
Po modifikácii je možné jednotlivé aplikované techniky využiť a praktizovať tiež u intaktných žiakov v ZŠ, 
MŠ. S rešpektovaním individuálnych schopností je možné uplatniť arteterapeutické aktivity aj u detí ŠMŠ. 
Veríme, že táto práca prispeje v značnej miere pozitívne nielen špeciálnym pedagógom a iným odborníkom, ale 
predovšetkým rodičom, ktorí dúfajú v pozitívne zmeny u svojich detí, aby verili, že pri vhodnej koncepcii práce 
v edukačnom procese nadobudne ich dieťa mieru pozitívneho napredovania nielen v edukačnom procese, ale aj 
v domácom prostredí. 

Vieme, že nie je možné autizmus liečiť liekmi, ani terapiou, je však možné život autistov značne uľahčiť. 
Len trpezlivosťou a bezhraničnou toleranciou môžeme pristupovať k týmto deťom, a tak ich vzdelávať a naučiť 
ich nové zručnosti. V tejto súvislosti je dôležité poskytnúť uspokojenie základných potrieb, tak intelektuálnych, 
emocionálnych, ako aj sociálnych. 

Každý človek je iný a každý má obrovský potenciál, či už ide o zdravých ľudí alebo ľudí s autizmom. Kto 
nepozná pravú tvár autizmu, nedokáže pochopiť a posúdiť, o čom táto citlivá, náročná, stále nie dostatočne 
prebádaná oblasť je. Akú úctu si zaslúžia ľudia, rodičia, ktorí sa obetavo, často s vypätím psychických 
i fyzických síl, 365 dní v roku, 24 hodín denne venujú starostlivosti a výchove autistu. K tomu, aby sme autistom 
pomohli objaviť krásy nášho sveta, aby sme im dali dostatok inšpirácie a motivácie, musíme najskôr objaviť 
krásy toho ich sveta. 
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