
Vážený špeciálny pedagóg,  

Predstavujeme Vám úlohy pre didaktickú stavebnicu na rozvoj jemnej motoriky a ďalšie zručnosti pre 

špecializované triedy. Zostava „Špecky“ je vytvorená z dielcov didaktickej stavebnice MOY TOY a je 

určená pre použitie v špeciálnych triedach s deťmi s rôznymi typmi mentálneho poškodenia.  

Pre motiváciu a lepšie pochopenie postupu práce sú priložené animované filmové návody. 

 

Úlohy: 

Sú koncipované pre 6 žiakov, poradie úloh, ich zaradenie, alebo vynechanie určí pedagóg. Úlohy sú 

vyobrazené na pracovných kartách, kariet je 6 v každej sade, sady sú tri. Sú obojstranné, orámované 

farebnými rámami, aby sa ľahšie kontrolovalo, či majú žiaci otočenú správnu stranu. Naše poradie je 

len orientačné, popisy v texte nižšie slúžia hlavne na vysvetlenie pracovných postupov. Odporúčame 

materiál vždy rozobrať a zozbierať po každej stavbe, čím sa opäť trénuje motorika. 

 

Na základnej sade s modro-žltými 

rámami sú úlohy jednoduchšie, na 

každej karte je 7/8 úloh. 

 

 

Na kartách s červeným rámom sú 

osobné autá, líšiace sa v dvojiciach 

farbami, na druhej strane z fialovým 

rámom sú tie isté autá s nástavbou, 

ktorá mení ich funkciu. 

 

Na kartách s pomarančovými rámami 

sú rovnaké nákladné autá, na druhej 

strane so zeleným rámom sú tie isté 

autá, ale s nástavbou, ktorá mení ich 

funkciu.  

 

Na hru s postavenými úlohami podľa 

uváženia môžete využívať fóliu 

s cestou, kde je možné docieliť 

spoluprácu žiakov. Pri každej úlohe je 

vyobrazené čo a ako budeme 

stavať, aký materiál budeme 

potrebovať a aké kolíky budeme 

potrebovať na spájanie. Kolíky sú 

odlíšené farebnými značkami podľa 

dĺžky.  

 



Základné úlohy – zariadenie dopravného ihriska / fólie – stavba podľa karty s modro-žltým rámom 

1. Úloha - taburetka – zatĺkanie do nepriechodzieho otvoru, doštička 

pevne položená na stole, zatiaľ si nevšímame otvory na druhej strane. 

Zatlčené kolíky sa vyťahujú. 

 

2. Úloha – stolička s operadlom – ako taburetka, pri operadle najprv 

zatĺkať kolíky do operadla a potom celý diel zhora nasunúť a zatĺcť 

do stoličky, aby žiak dobre videl, čo robí a stále zatĺkal v smere zhora 

nadol 

 

3. Úloha – semafory – sú v dvoch veľkostiach – pre peších a pre chodcov. 

Kolík zatlčieme do tela semaforu, potom otočíme a nasunieme do 

podložky a zaklepneme na doraz. Nálepky na valčeky je vhodné nalepiť 

deťom vopred. Ovládanie semaforu – otáčaním. Poukázať na tri rôzne 

farby, ktoré sa zjavujú v okienku po jednoduchom ovládaní a funkciu 

farby. Postaviť semafor na miesto pri prechode, skúsiť ovládať 

semaformi prechod 

 

4. Úloha - stromček – najprv zatlčieme kolík do najväčšieho kužeľa, potom 

zostavu posunieme na okraj stola, aby bol stred kužeľa za okrajom. 

Udierame kladivom, aby kolík vyšiel z dielca von. Potom koniec kolíka 

nasunieme do menšieho kužeľa, opäť presunieme k okraju stola 

a pretlčieme kolík aby trčal vonku. Koniec kolíka zase zasunieme do 

špice stromčeka, oprieme celé o podložku a kladivom ich udieraním 

posunieme k sebe k špici. Potom celé otočíme, zatlčieme kolík do 

podložky – odporúčame tam používanie nosa kladiva /jeho úzkej časti/ 

na zatĺkanie dielca okolo kolíka – spresnenie vedenie kladiva 

 

5. Úloha - dopravné značky – najprv zatĺkanie kolíka do podložky, potom 

pritĺkanie značky proti kolíku – nasunieme v rukách značku na kolík 

a dotlčieme ju kladivkom – musíme dobre viesť kladivo, lebo pri 

nepresnom pohybe sa po značke šmykne nabok.  

 

6. Úloha - buginy – určite použijeme animovaný návod.  

a. najprv si popíšeme kocku – má dva otvory – jeden je v strede, druhý 

v rohu. Otočíme ju tou plochou kde je otvor v rohu aby bol hore 

a skontrolujeme žiakov.  

b. Prevlečieme kolík so žltou guličkou cez kolík a zatlčieme tak, aby sa 

koliesko točilo – nedorážame. Ak sa to nepodarí, povytiahneme 

koliesko 

c. otočíme dielce kolieskom dole a položíme na hranu stola, aby gulička 

bola za hranou. Zoberieme vyrážač, zasunieme do otvoru a kladivkom 

údermi na vyrážač vytlčieme kolík, koliesko oddelíme. Ak je to možné, 

skúsime prácu v dvojici, kde jeden drží kocku s kolieskom a druhý 

kladivo. Potom to skúsia tak, že kladivo aj vyrážač pri vytĺkaní drží 

jeden žiak v oboch rukách.  



d. žiaci zložia kocku s dvoma kolieskami. Do druhého otvoru v strede 

zatlčú červený kolík z tej strany, kde kolieska lícujú/sú zarovno 

s plochou kocky – treba im to ukázať.  

e. žiaci zložia diel hranol s kolieskami zatlčenými proti sebe do otvoru 

v rohu.  

f. žiaci pritlčú kocku ku hranolu tak, aby kolieska prečnievali na 

koncových stranách – treba to deťom predviesť.   

g. rozoberanie – pri rozoberané sa snažíme použiť vyrážač na vytĺkanie 

kolíkov z otvorov. Ak to nie je možné v prípade oboch zatlčených 

koliesok do kocky, jedno koliesko vytiahnu silou, zvyčajne jedno povolí 

skôr. Pri tejto operácii poučte žiakov o bezpečnosti, aby dávali pozor na 

smerovanie lakťa, ktorý môže udrieť suseda. 

 

7. Úloha - košík – úlohu môžeme rozdeliť na dve časti – v prvej iba 

postavia kostru košíka. V prípade úspechu sa môžu pokúsiť o opletanie 

– zasunieme koniec šnúry do stredu medzi kolíčky, prichytíme palcom 

jednej ruky a druhou opletáme – trénujeme koordinovaný pohyb dvoch 

rúk pri striedavom obtáčaní kolíkov zvonku a zvnútra 

 

8. Úloha - figúrka – navliekanie šnúrky do otvoru v telíčku – tréning 

rotačného a tlačného pohybu súčasne. Na figúrky môžeme predtým 

nalepiť nálepky - vestičky 

 

Náročnejšie úlohy – stavba vozidiel 

U vozidiel je úloha na červenej a pomarančovej strane karty jednoduchšia, na druhej strane je úloha 

ako náročnejšia verzia – je na rozhodnutí učiteľa, ako bude postupovať a ktoré úlohy deťom zadá. Pre 

spájanie hlavných dielcov áut sa používajú valcové spojky. Pre nákladné auto dlhá, pre osobné auto 

krátka. Pri spájaní sa tieto spojky zvyknú posunúť a deti majú problém zatĺcť kolík ak otvory nie sú za 

sebou. Deťom je potrebné predviesť dva pracovné postupy, ktoré im uľahčia prácu – vyrážač ako 

nástroj na vycentrovanie otvorov a zaistenie cesty pre kolík.  

Jednou rukou pridržíme valcovú spojku v otvore kabíny tak, aby otvory boli nad sebou. Cez otvory 

zospodu treba zasunúť vyrážač, tak polohu otvorov zaistiť a potom vyrážač vytĺcť kolíkom. Je to 

zobrazené v návode pre nákladné auto.  

Druhý postup, ktorý treba ukázať je spoj párových otvorov – kabína osobného auta, alebo rameno 

žeriava . Presunieme vyrážač cez jeden z dvojice otvorov cez oba dielce a pootáčaním nájdeme 

polohu druhého otvoru a zaistíme kolíkom 

 

9. Stavba osobného auta – stavba autíčok podľa návodu na červenej 

strane – predný diel je v troch farbách - červený 2x, zelený 2x, surový 

2x. Podobne sú nabalené kabíny, zadný diel je pre všetky autá zelený. 

Na spájanie sa používa valcová spojka 40mm. Vyrážač používať na 

vycentrovanie otvorov pred zatĺkaním, kolík zatĺkať proti vyrážaču 

v otvore. 

 



10. Nástavby na osobné auto – pick-up skriňa, pick-up vlečka otvorená, 

žeriav, príves s bočnicami, odťahovka s hákom, odťahovka s navijákom 

a. nástavba pick-up skriňa sa nasúva na dva najkratšie kolíky. Dieťa by sa 

malo pozerať zboku aby dokázalo skoordinovať nasunutie krabičky na 

dva kolíky súčasne  

b. nástavba otvorená vlečka – nasúva sa obdobne ako predchádzajúci 

prvok. Táto nástavba dovoľuje celkovo 4 spôsoby nasunutia 

c. nástavba malý žeriav – Do stredového otvoru zasunieme kabínu 

žeriava. Auto otočíme nabok, zasunieme zelený kolík do otvoru vedľa 

kolieska a zatlčieme. V poslednej fáze zatĺkania treba kladivo otočiť 

a zatĺkať užšou časťou – nosom. Vyrážač presunieme cez rameno 

žeriava a otvor v búdke, zrovnáme okraje a zatlčieme prvý kolík. Potom 

treba zasunúť druhý kolík a vytĺcť vyrážač z druhého otvoru. 

S pomocou pedagóga, alebo sám naviazať háčik na šnúru a na druhom 

konci vytvoriť oko. Oko vložiť do výrezu v ramene žeriava a presunúť 

cez oko kolík. Pozorovať, že búdka žeriava sa otáča a nevypadne ani sa 

nedá vytiahnuť. 

d. príves – do druhého podvozkového dielu sa nasunie krátka spojka 

drážkou von a s pomocou zasunutého vyrážača sa zaistí kolíkom. Do 

drážky v spojke sa nasunie plochý pásik – tiahlo a zaistí sa kolíkom – aj 

tu pomôže zaistenie cesty pre kolík pomocou vyrážača.- Druhý koniec 

sa zasunie do drážky v aute a známym postupom sa zaistí kolíkom. Na 

príves sa nasunú kolíky s červeným koncom a nasunú sa bočnice. 

Bočnice je možné osadiť na všetky autá, ak potrebujeme zamestnať 

rýchlejšie pracujúce deti, je na to dostatok materiálu. 

e. nástavba odťahovka s hákom – do zadného otvoru podvozku osadíme 

čap s drážkou tak, aby vybranie na kolíku bolo otočené ku kabíne auta. 

Auto otočíme nabok, zasunieme zelený kolík do otvoru vedľa kolieska 

a zatlčieme. V poslednej fáze zatĺkania treba kladivo otočiť a zatĺkať 

užšou časťou – nosom. Potom do drážky v hornej časti čapu zasunieme 

diel z háčikom tak, aby háčik bol otočený hore a pretlčieme kolík cez 

čap a otvor v pásiku. Vozidlo je schopné odťahovať iné autíčka 

zasunutím háku pod otvor v prednej časti. 

f. nástavba odťahovka s navijákom – do drážky cievka s navijákom 

vložíme koniec šnúry s uzlíkom. Do otvoru v strede pri šnúre zasunieme 

kolík. Tento kolík zasunieme do otvoru v zadnej časti podvozku. Do 

otvoru na na hornej strane cievky zasunieme kolík a ten bude slúžiť ako 

kľuka. Môžeme ňou točiť cievkou a navíjať šnúru.  

 

Ak nástavby deti zvládajú, môžeme materiál medzi nimi presúvať, kým si nevyskúšajú všetky typy. 

 

11. Stavba nákladného auta – predviesť používanie vyrážača na 

vycentrovanie otvorov. Zatĺkanie kolíkov proti vyrážaču. Postup podľa 

návodu, na spájanie sa používa dlhá valcová spojka. Bočnice je možné 

osadiť na všetky autá, pri ich nasúvaní je potrebné deťom ukázať, ako 

držať bočnicu, aby si rukou nezakrývali dielec a vedeli ho koordinovane 

viesť. Bočnice je možné osadiť aj priečne. 



12. Nástavby na nákladné auto – buldozér, trojnápravové auto, vlečka 

otvorená, žeriav malý, bager malý, odťahovka s navijákom  

a. nástavba buldozér - do stredového otvoru nasunieme čap motora 

a zaistíme zeleným kolíkom. Auto otočíme nabok, zelený kolík 

zasunieme do otvoru vedľa kolieska a zatlčieme. V poslednej fáze 

zatĺkania treba kladivo otočiť a zatĺkať užšou časťou – nosom. Do 

drážky v podvozku vpredu vložíme držiak radlice, otvor zaistíme 

vyrážačom a zatlčieme kolík s guličkou. Potom do výrezu v radlici 

zasunieme držiak radlice a vycentrujeme otvor vyrážačom, otočíme 

nabok a proti vyrážaču vytlčieme kolík.  

b. nástavba trojnápravové auto – do podvozkového dielu vzadu 

zasunieme plochú preglejkovú spojku a zaistíme ju kolíkom. Na 

preglejkovú spojku nasunieme druhý podvozkový diel a zaistíme ho 

ďalším kolíkom. Potom do otvorov nasunieme a zatlčieme kolíky 

s červeným koncom a na nich nasunieme bočnice. 

c. nástavba otvorená vlečka sa nasúva na dva najkratšie kolíky. Dieťa by sa 

malo pozerať zboku aby dokázalo skoordinovať nasunutie krabičky na 

dva kolíky súčasne. Táto nástavba dovoľuje celkovo 4 spôsoby nasunutia 

d. nástavba malý žeriav – Do stredového otvoru zasunieme kabínu 

žeriava. Auto otočíme nabok, zasunieme zelený kolík do otvoru vedľa 

kolieska a zatlčieme. V poslednej fáze zatĺkania treba kladivo otočiť 

a zatĺkať užšou časťou – nosom. Vyrážač presunieme cez rameno 

žeriava a otvor v búdke, zrovnáme okraje a zatlčieme prvý kolík. Potom 

treba zasunúť druhý kolík a vytĺcť vyrážač z druhého otvoru. 

S pomocou pedagóga, alebo sám naviazať háčik na šnúru a na druhom 

konci vytvoriť oko. Oko vložiť do výrezu v ramene žeriava a presunúť 

cez oko kolík. Pozorovať, že búdka žeriava sa otáča a nevypadne ani sa 

nedá vytiahnuť. 

e. nástavba nakladač – Do stredového otvoru zasunieme kabínu žeriava. 

Auto otočíme nabok, zasunieme zelený kolík do otvoru vedľa kolieska 

a zatlčieme. V poslednej fáze zatĺkania treba kladivo otočiť a zatĺkať 

užšou časťou – nosom. Vyrážač presunieme cez rameno žeriava a otvor 

v búdke, zrovnáme okraje a zatlčieme prvý kolík. Potom na koniec 

ramena bagra nasunúť radlicu, vycentorvať otvory s pomocou vyrážača 

a ten potom vytĺcť kolíkom. Pozorovať, že búdka žeriava sa otáča 

a nevypadne ani sa nedá vytiahnuť. 

f. nástavba odťahovka s hákom a navijákom – do stredového otvoru 

podvozku osadíme čap s drážkou tak, aby vybranie na kolíku bolo otočené 

ku kabíne auta. Auto otočíme nabok, zasunieme zelený kolík do otvoru 

vedľa kolieska a zatlčieme. V poslednej fáze zatĺkania treba kladivo otočiť 

a zatĺkať užšou časťou – nosom. Potom do drážky v hornej časti čapu 

zasunieme diel z háčikom tak, aby háčik bol otočený hore a pretlčieme 

kolík cez čap a otvor v pásiku. Naviják - do drážky cievky s navijákom 

vložíme koniec šnúry s uzlíkom. Otvor v strede pri šnúre nasunieme na 

kolík v čape s háčikom. Na strane cievky zasunieme kolík do otvoru a ten 

bude slúžiť ako kľuka. Môžeme ňou točiť cievkou a navíjať šnúru. Vozidlo 

je schopné odťahovať iné autíčka zasunutím háku pod otvor v prednej 

časti, alebo priťahovať navíjaním šnúry s hákom. 


