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Resumé 
Didaktická hra je nesporne jedným z motivačných činiteľov k prírodovedným aktivitám 
žiakov. V príspevku je venovaná pozornosť psychologickým aspektom klasifikácie 
didaktických hier s využitím Gardnerovej teórie rozmanitých inteligencií. Využitím 
psychických preferencií žiaka sa umožňuje prechod od vonkajšej motivácie k vnútornej 
motivácii, ktorá predstavuje výrazne aktivizujúci a dynamizujúci prvok. Vytvárajú sa 
podmienky pre úspešnú učebnú činnosť žiaka. Podpora voľnočasovými aktivitami je užitočná 
a dôležitá najmä pri neobľúbených vyučovacích  predmetoch, ako je fyzika. 
 
Abstract 
Didactic games can play very important role in motivating pupils to learn science. The 
Gardner’s multiple intelligence theory is suggested to be applied as a criterion to classify 
didactic games. Utilizing psychic preferences of pupils it is possible to evoke their motivation 
and interest in science. It is very useful and important to achieve such a motivation mainly in 
unpopular subjects ( e.g.  physics). 
 
1 Úvod 
Často možno počuť z úst samotných žiakov, ale aj ich rodičov, aké je učenie ťažké a náročné. 
Ako alarmujúci dodatok k tomu pristupuje kritika, že aj samotné vyučovanie je nudné. Najmä 
v predmete fyzika, kde často v dôsledku slabého prospievania veľkej časti žiakov sa 
vyučovanie stáva aj stresujúcim. Zvrátenie tohto, pre fyziku nepriaznivého stavu, si vyžaduje 
od učiteľa venovať zrejme väčšiu pozornosť vyjadreniam druhej strany spoza školskej 
katedry. Čo hovoria žiaci o vyučovaní? Kritika zo strany žiaka (často ignorovaná spätná 
väzba) smeruje k nasledujúcim problémom: 
- Uniformite vzdelávania. 
- Neprihliadavaniu na záujmy a individualitu žiaka. 
- Prílišnej direktívnosti. 
- Málo priestoru na samostatnosť, aktivitu, tvorivosť a pozitívne zážitky žiakov. 

Motivácia (charakterizovaná ako dynamizujúce odhodlanie [1]) hrá dominantnú úlohu jednak 
pri formovaní postojov k vyučovaciemu predmetu, jednak pri fixovaní získaných poznatkov 
vo vedomí učiaceho sa. V tejto súvislosti sa veľmi motivujúcimi stávajú práve pozitívne 
zážitky, ktoré žiak získava v neohrozujúcom prostredí. Takéto prostredie poskytuje prostredie 
hier. Hra orientovaná na fyzikálnu problematiku môže pozitívne pôsobiť na vytvorenie si 
dobrého vzťahu k fyzike, záujmu o ňu a tiež podporne na získavanie a utvrdzovanie 
poznatkov ako i získavanie zručností. 
 
2 Didaktické hry  
Deti sa veľmi rady hrajú a hra je pre nich jednou z najprirodzenejších aktivít. Samotná hra je 
stará ako kultúra a civilizácia. Mnohé tisícky rokov patrila k takým všedným a samozrejmým 
veciam, že jej nikto nevenoval mimoriadnu pozornosť. Až v 19. storočí sa o ňu začali hlbšie 
zaujímať antropológovia a národopisci. No môžeme povedať, že zaslúžená pozornosť sa jej 
dostala až v 20. storočí, kedy sociológovia zistili, že hra má významný podiel na integrácii 
jedinca do spoločnosti. Psychológovia objavili hru ako účinný terapeutický prostriedok. 
Pedagógovia pochopili, že môžu hry a súťaže všestranne využiť vo výchovnom 



a vzdelávacom procese. Samotný problém definície hry je pomerne zložitý a vstupuje doňho 
veľa prvkov [2]. 
Z hľadiska potrieb pedagogického procesu a formovania postojov sú užitočné didaktické hry. 
Didaktickou hrou rozumieme hru, pomocou ktorej možno ľahko a rýchlo počas vyučovania i 
mimo neho fixovať žiakom nejaký okruh poznatkov či vedomostí. Taktiež môže 
zabezpečovať dosiahnutie cieľov (vzdelávacích, zručnostných, emocionálnych, sociálnych, 
tvorivých, motivačných, hodnotových, poznávacích,...). Pedagogický slovník nám definuje 
didaktickú hru ako podobnosť spontánnej činnosti detí, ktorá sleduje didaktické ciele [3]. 
      Použitie didaktickej hry musí byť pre žiakov natoľko príťažlivé, aby si vlastne ani 
nevšimli, že sa učia. Poznatky sa tak upevňujú a "zapisujú " do detskej mysle oveľa hlbšie ako 
iba pri používaní "klasického" spôsobu obvyklých metód. V súčasnosti učenie hrou patrí 
medzi tie atraktívnejšie spôsoby „vyučovania“ veľmi vhodného na zakomponovanie do 
voľnočasových podporných aktivít regulárneho vyučovacieho procesu. Zvýšenie záujmu 
o hru sa prejavilo na svetovom knižnom trhu množstvom publikácií venovaných hre, 
teoretické štúdie aj praktické zbierky s rôznorodým zameraním (napr. [4,5 ]). 
 
3 Klasifikácia hier  
Didaktické hry možno zoraďovať podľa rôznych kritérií. Jednou z možných klasifikácií je 
delenie hier na: 

� senzorické   
� rozvoj pohybu 
� rozvoj pamäti 

� rozvoj myslenia 
� rozvoj komunikácie 
� rozvoj tvorivosti. 

Inou klasifikáciou, ktorú navrhujeme, je klasifikácia podľa toho na rozvoj akého typu 
inteligencie je hra dominantne orientovaná. Na plnohodnotné naplnenie svojho cieľa, je 
vhodné, aby hra bola „napasovaná“ na prirodzený naturel žiaka. V takom prípade hra 
poskytuje potenciál na intenzívnejšie prežívanie uspokojenia, radosti z hry a dosiahnutie 
úspechu. Zo skúsenosti vieme, že zážitky silne podfarbené emóciou pôsobia ako jedinečný 
motivačný faktor. Ak si teda vezmeme ako kritérium Gardnerovu teóriu mnohých inteligencií 
[6], možno didaktické hry rozdeliť na hry dominantne vyžadujúce (resp. rozvíjajúce) 
inteligenciu: 

� lingvistickú  
� logicko - matematickú 
� priestorovú  
� telesne – kinestetickú  

� muzikálnu 
� interpersonálnu  
� intrapersonálnu 
� prírodnú 

 
4 Fyzikálne hry 
Pod fyzikálnou hrou rozumieme hru, v ktorej dominuje fyzikálna problematika, založená je na 
získanie alebo využitie fyzikálnych poznatkov, resp. ktorá rozvíja fyzikálne myslenie. 
Štandardnými zložkami fyzikálnej didaktickej hry sú: Informačná (názov, miesto, čas, počet 
hráčov, tematický celok, pomôcky,...), cieľ (z hľadiska samotnej hry, edukačný, zameranie na 
inteligenciu), úroveň osvojenia, fyzikálna podstata, pravidlá, spôsob vyhodnotenia (spätná 
väzba). 
      Uvedieme a charakterizujeme aspoň niekoľko príkladov hier na rozvoj danej inteligencie: 

Hry a aktivity rozvíjajúce lingvistickú inteligenci u 
� Krížovka 
� Osemsmerovka (fyzikálnych pojmov) 
� Argumentačný dvojboj (dve skupiny žiakov; v jednej vyberú fyzikálny pojem, a tri 

možnosti k nemu, pričom jedna musí byť správna- určia jedného žiaka z druhej 
skupiny, ktorý musí uhádnuť správnu odpoveď) 



� Hádaj, na čo myslím (zistiť pomocou otázok, fyzikálny pojem, zákon, ... na ktorý 
práve učiteľ myslí - pedagóg odpovedá iba „áno“ alebo „nie“.)  

� Kufor (popísať zadaný termín tak, aby koreň slova nebol spomenutí v popise) 
� Asociácie 
� Napíš rozprávanie, báseň, úvahu, atď. na tému (napr. elektrón), etc. 

Hry a aktivity rozvíjajúce  logicko-matematickú  inteligenciu  
Aktivity vhodné pre rozvoj logicko-matematickej 
inteligencie (dôležitej pri výučbe fyziky): zisťovať štruktúru 
objektov, vzťahov medzi javmi; riešiť počtárske a najmä 
tvorivé úlohy; zostavovať všeobecné algoritmy a heuristiky 
riešenia úloh; určovať šance a pravdepodobnosť rôznych 
javov; viesť osobné účty, robiť finančný rozpočet, plánovať 
výlety; riešiť logické hádanky a rôzne hlavolamy; 
organizovať a plánovať využitie času, vytvárať časové 
rozvrhy; odhadovať množstvo [7] ; 
Príklady na rozvíjanie tejto inteligencie pomocou hier: 

� Čierna skrinka 
� Kto som 
� Vytvor domáci pokus 
� Meraj a vyhodnoť, zostroj graf zmeny teploty počas 

dňa 
� Vysvetli, ako je to možné 
� Polož pohár na list papiera medzi dvoma knihami 
� Ako zostrojiť katapult, dopravný prostriedok z daných pomôcok  
� Hlavolamy 

Hry a aktivity rozvíjajúce priestorovú inteligenciu   
� Orientácia v teréne (podľa mapy, 

GPS) 
� Zapojenia obvodov 
� Schémy  
� Zobrazovanie polí 
� Chladnyho obrazce 
� Obrázkovo – písmenkové 

hádanky 
 
 
 
 
 
 

 Hry a aktivity rozvíjajúce telesne – kinestetickú inteligenciu 
� Rôzne konštrukčné (rozvíjanie motoriky vrátane jemnej) 
� Vbíjanie klincov (porovnávanie odporu dreva a iných 

látok) 
� Súsošie (4 žiaci vytvoria súsošie tak, že sa dotýkajú zeme 

len rukami – stabilita) 
� Neuzavrieť obvod 

 
Veľmi užitočné je aplikovať úlohy, ktoré spájajú viacero 
inteligencií. Napr. jednoduchú úlohu, ktorú sme tu uviedli ako príklad pre telesne - 



kinestetickú inteligenciu, vbíjanie klincov, možno prirodzene rozšíriť aj na rozvíjanie logicko 
– matematickej inteligencie a prehlbovanie poznatkov z učiva fyziky. Stačí len vhodným 
spôsobom klásť otázky týkajúce sa príčin toho, prečo do rôznych materiálov klinec vniká 
ťažšie alebo ľahšie. Ďalej možno deti naviesť k úvahám ako nájsť korektnú metódu 
porovnávania odporu materiálu proti vniknutiu klinca – porovnávať porovnateľné, zabezpečiť 
rovnaké „okrajové“ podmienky.  Úlohu možno rozšíriť o ďalšiu fyzikálnu tematiku – 
namiesto kladiva použiť závažie dopadajúce na klinec z danej výšky a možno sa baviť 
o premene kinetickej energie na potenciálnu, o konaní mechanickej práce ap. Dôležité je 
pritom deťom smer, ktorým sa majú uberať nevnucovať, ale skôr vzbudiť v nich zvedavosť 
a tak ich naviesť, aby sa želaným smerom uberali (nesmú stratiť pocit, že sa hrajú). 
 
5 Záver 
Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na úlohu didaktických hier, ktoré pomáhajú vzbudiť 
u žiakov pozitívny postoj k fyzike. Následným pozorovaním priebehu realizovaných hier 
a rozhovorom so žiakmi (základných) škôl, ktorí sa hier zúčastnili boli získané hodnotné 
informácie o ich využiteľnosti, úspešnosti, efektivite a vplyve na zmenu postojov k fyzike. 
Pri realizácii hier bola sústredená pozornosť predovšetkým na to, ako: 

− hra zaujala - či bola zábavnou a vzbudila aktivitu 
− sa všetci zapájali spolupracovali  
− rozumeli pravidlám 
− hľadali nové riešenia 
− splnila didaktický, herný a výchovný cieľ 
− pri konkrétne zameranej hre vynikali príslušne inteligenčne orientovaní žiaci 

Zaujímavé sú pozorovania, ktoré získal realizátor praktickej časti  (M. S.) pri voľnočasových 
aktivitách detí v letných táboroch. Ani pri jednej hre či aktivite nebol problém so zaujatím a 
zapájaním sa žiakov. Pri slovách „ideme sa zahrať“ sa ich oči „rozžiarili“ a s nadšením prijali 
akúkoľvek hru. Veľmi silno bola pozorovateľná túžba vyhrať za každú cenu, preto jasné 
vysvetlenie a dohliadanie nad pravidlami bolo veľmi dôležité. 

Pri skupinových hrách sa žiaci navzájom povzbudzovali a motivovali. Cieľ hry bol vždy 
splnený – zabavili sa, zasmiali, našli riešenie, vyskúšali, porazili súpera... 
Dôležitou skutočnosťou bolo, že didaktické ciele sa plnili tiež, často aj s malým pričinením 
moderátora. 
Zaujímavý bol fakt s opakovaným sa stretaním tzv. „AHA efektu“ – ktorý predstavovali 
výroky typu: „aha, ticho, ticho mám to“; „až teraz tomu rozumiem“; „aj tu je fyzika?“; 
„skúsme to takto!“; „aha, jasné, už si to budem pamätať až do smrti“; „to sme sa predsa 
učili!“; „keby som sa viac učil tak to máme v suchu“; „teraz si rozdelíme úlohy a každý niečo 
urobí - ja viem toto - spravím to“... – a ktorý dokumentoval aj emocionálnu  aktivitu žiakov. 
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