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PROJEKT „MOJA PRÁCA JE MOJA BUDÚCNOSŤ“ 

“Moja práca je moja budúcnosť” je zameraný na zlepšenie pred-profesijnej a 
profesijnej prípravy učiacich sa s mentálnym postihnutím s cieľom uľahčiť prechod zo 
školského vzdelávania do sveta práce. Žiaci a študenti so špeciálnymi potrebami 
čelia hrozbe segregácie a ich šance uspieť na trhu práce sú obmedzené. Preto je 
veľmi dôležité, aby bola odborná príprava a vzdelávanie na veľmi vysokej úrovni a 
upravená podľa individuálnych potrieb jednotlivca, s osobitným ohľadom na 
integráciu špecifických skupín vrátane ľudí s postihnutím.  

Projektový tím škôl z Európskej únie a Turecka sa podelil o príklady dobrej praxe, 
metódy, prístupy a študijné programy s konkrétnym 
zameraním na pred-profesijné a profesijné zručnosti, s cieľom zabezpečiť vyššiu 
kvalitu vzdelávania, rozšíriť kompetencie žiakov a študentov so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami a uľahčiť ich prechod k zamestnaniu. 
 
Zapojené partnerské školy poskytujú vzdelávanie viac než 900 žiakom a študentom a 
zamestnávajú cez 300 odborníkov, ktorí budú priamo ťažiť z projektových výsledkov, 
s perspektívou oslovenia ďalších odborníkov, študentov, rodinných príslušníkov 
prostredníctvom projektovej webovej stránky.  
 
Predmet: Vzdelávanie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Jazyky: anglický, slovenský, rumunský, chorvátsky, turecký, poľský 

Vek žiakov: 3-20 

Metódy a nástroje projektu: chat, e-mail, forum, programy (Powerpoint, video, 

fotografie a obrázky), denník projektu, Twinspace, video konferencie, webové stránky 

Cieľové skupiny: 

•  Cieľová skupina č. 1- žiaci, študenti a dospelí s mentálnym postihnutím  - 

zlepšia svoje pred-profesijné a profesijné  pracovné zručnosti s pomocou nových 

technológií – IKT, tablety, interaktívne tabule, AAK – augmentatívna alternatívna 

komunikácia, metóda TEACCH, vizualizácia a štruktúra, metóda videomodeling.  

  

•  Cieľová skupina č.  2- odborníci  (učitelia, psychológovia, sociálni pracovníci, 

terapeuti, asistenti učiteľa), ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (mentálnym postihnutím)  - zvýšia si svoju odbornosť 

v pred-profesijnej a profesijnej príprave žiakov. Získajú nové poznatky, skúsenosti, 

metódy, prístupy, stratégie, informácie o učebných pomôckach a nástrojoch. 

Zlepšia sa vo využívaní IKT vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.  
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PROCESUÁLNE SCHÉMY 

Obrázkové inštrukcie 

Vizuálna podpora je určitým scenárom, ktorý vymyslíme, aby sme kompenzovali 

chýbajúci vnútorný scenár autistu. 

 Procesuálne schémy je možné používať pre rôzne oblasti: 

 Sebaobslúžné činnosti 

 Hygiena 

 Domáce práce 

 Príprava jedál a nápojov 

 Pracovné činnosti 

Miera abstrakcie procesuálnej schémy závisí na konkrétnej osobe, ktorej je schéma určená.  

Vizuálnu podporu môžeme vytvoriť: 

 Slovnú 

 Fotografickú 

 Obrázkovú 

 Predmetovú 

Ich cieľom je, aby s nimi bol človek samostatný a nezávislý od pomoci iných (t.j. nezávislý aj 

od verbálnych pokynov). 

Príčiny závislosti na pomoci iných 

 Jedným z dôvodov môže byť poškodenie v sociálnej oblasti, kde nie sú motivovaní 

uznaním svojho prostredia, v priebehu ich vývinu sa neobjaví obdobie „robím to sám“ 

a aj učenie napodobňovaním je poškodené. 

 Často nie sú prítomné ani potrebné motorické schopnosti k osvojeniu si sebaobsluhy. 

 Úlohu tu môže zohrávať i porucha senzorického spracovávania informácií 

vychádzajúcich z ich vlastného tela (t.j. problémy s uvedomovaním si pocitov, že 

majú napr. plný močový mechúr a z toho vyplývajúci úsudok a následné správanie). 
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Špecifiká nácviku 

 

 Posilňovanie samostatnosti je jediný spôsob ako pomôcť osobe s autizmom prežiť 

bez pomoci dospelých.   

 Ak myslíme na budúcnosť, nácvik sebaobslužných zručností od útleho veku je ten 

najlepší spôsob prípravy na samostatný život.  

 Skôr ako začneme tieto zručnosti učiť, musíme si urobiť analýzu konkrétnej 

schopnosti dieťaťa s autizmom, aby sme vedeli, ktoré postupné kroky musíme do 

postupu zahrnúť.  

 Pri pozorovaní musíme zistiť všetky kroky, ktoré človek ovláda a kroky, ktoré 

neovláda a tam mu môžeme pomôcť zavedením vizuálnej podpory. 

 Vizualizujeme tie kroky, ktoré dieťa neovláda! (Napr.: umytie rúk pozostáva z cca ... 

krokov a vizualizujeme len napr. 5)  

 Tieto vizuálne pomôcky nie sú používané trvale. Akonáhle je osoba s autizmom 

schopná vykonávať určitú činnosť bez pomoci, slová, obrázky, či predmety postupne 

eliminujeme.  

 Rovnako ak zistíme, že niektorý krok v procese zvládne aj bez vizualizácie na 

procesuálnej schéme, zo schémy ho vyradíme. 

Cieľ používania procesuálnych schém 

 Cieľom zavedenia/používania procesuálnych schém je, aby s nimi bol človek 

samostatný a nezávislý od pomoci iných (t.j. nezávislý aj od verbálnych pokynov).  

 Cieľom prípravy PS nie je maximálne podrobná procesuálna schéma, ale taká, ktorá 

stačí osobe s autizmom k maximálne samostatnému vykonaniu celého procesu.  

 Pomocou procesuálnych schém sa kompenzuje deficit v schopnostiach spracovávať 

sluchové podnety. „Čo je vizuálne, to je konkrétne“ (Mesibov, 1996, in Murínová, s. 

35).  

Ako by mali procesuálne schémy vyzerať? 

Úroveň, na ktorej ponúkame osobe s autizmom procesuálne schémy, je veľmi 

individuálna, záleží na schopnosti abstraktného myslenia konkrétnej osoby  

Môžeme používať:  

 Predmety 

 Fotografie 

 Obrázky 

 Obrázky s textom 

 Slová 
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Plánovanie rozvíjania sebaobsluhy a pracovných zručností 

 Keď u osoby s autizmom plánujeme rozvíjanie niektorej z oblastí sebaobsluhy 

prostredníctvom procesuálnych schém, musíme brať do úvahy jeho aktuálnu 

mieru samostatnosti v tejto oblasti.  

 Túto úroveň je možné merať (zistiť) použitím rôznych vývinových škál, vďaka 

ktorým je možné určiť, na úrovni akého veku ovláda človek s autizmom konkrétnu 

oblasť sebaobsluhy. 
 

Hárok na zistenie úrovne sebaobslužných zručností – Obliekanie čiapky 

 Pozerá sa na čiapku  

 Dotýka sa čiapky  

 Rozozná prednú a zadnú stranu čiapky  

 Uchopí čiapku po stranách oboma rukami  

 Položí čiapku na hlavu  

 Pretiahne čiapku cez uši  

 Upraví okraje čiapky 

 

Škála hodnotenia: 0 – vôbec nie, 1 – s fyzickým a verbálnym promptom/dopomocou 

súčasne, 2 – len s jedným typom promptu, 3 – s občasnou dopomocou/promptom, 

 4- celkom samostatne, 5 - bez promptov 

Pozorovanie 

Praktický význam však má, ak u konkrétneho človeka s autizmom odsledujeme danú 

oblasť sebaobsluhy, ktorú mienime ďalej rozvíjať.  

Pri pozorovaní v prirodzených situáciách vychádzame z nasledujúcich kľúčových 

otázok: 

 Aké každodenné činnosti osoba s autizmom ovláda úplne samostatne a pri 
ktorých potrebuje pomoc? 

 Pri spozorovaní nedostatkov je potrebné objasniť, či tieto deficity vychádzajú z 
nedostatočných zručností alebo je hlavným problémom nedostačujúca motivácia 
k danej činnosti. 

 Je úroveň jemno motorických zručností osoby s autizmom taká, že nepotrebuje 
podporu a môže vykonávať sebaobsluhu a pracovné činnosti samostatne? 

 Dokáže osoba s autizmom vykonať určité sekvencie činnosti, resp. činnostné 
reťazce? 

 Aká je úroveň imitácie osoby s autizmom?  

 Je ľahšie komunikovať s osobou s autizmom verbálnou rečou, gestami, 
posunkami, fotografiami, obrázkami alebo písaným textom?  

 Aké sú motivačné situácie pre tréning a nácvik samostatnosti?  

 Aké sú motivačné posilňovače pre osobu s autizmom? 
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Pozorovanie a plánovanie 

Je dôležité vedieť, ako vyzerá celkový priebeh dňa človeka: 

 Je schopný samostatného umytia, kúpania?  

 Vie si bez pomoci umyť zuby, vyzliekať, obliekať, otvoriť rozličné uzávery? 

 Vie sa sám najesť, naliať si tekutinu do pohára, jesť s príborom? 

 Pomáha pri domácich prácach?  

 Je schopný samostatného chodenia do školy, na nákupy, vie si organizovať 
samostatne svoj voľný čas?  
 

Všetky tieto otázky musia byť zodpovedané z pohľadu veku a vývinovej úrovne osoby 
s autizmom, ako aj podľa dôležitosti pre rodičov. 
 

Dôležité je pozorovať aj predpoklady, ktoré by mala mať osoba s autizmom, aby mohla 

splniť určité úlohy: 

 ovláda určité úchopové pohyby alebo je potrebné jemno motorické zručnosti najprv 

rozvíjať? 

Problémy s motiváciou patria do ďalšej kľúčovej oblasti: 

 Je potrebné tréning samostatnosti vykonávať v každodenných situáciách?  

 Je možné osobu s autizmom motivovať cez vonkajšie danosti alebo atraktívne 

odmeny?  

 U akých osôb a v akých situáciách dokáže osoba s autizmom najlepšie vykonať 

konkrétnu činnosť?Je li neophodno biti samostalan u svakodnevnim aktivnostima 

samozbrinjavanja? 

Metódy nácviku 

Pri osvojovaní postupov zložitejších aktivít (komplexné činnosti) na základe 

procesuálnych schém môžeme používať nasledovné postupy: 

 krokovanie/reťazenie spredu (učíme kroky procesu od začiatku)  

 spätné krokovanie/reťazenie (učíme kroky procesu od jeho konca),  

 Demonštrácia/modelovanie (vzorové predvádzanie) a následná imitácia,  

 fyzické navádzanie (fyzický prompt),  

 vizualizácia (používanie procesuálnych schém) a posilňovanie. 
 

Výber metódy nácviku 

Pri výbere metód vychádzame z problémov charakteristických pre autizmus: 

 problémy s imitáciou – použijeme fyzické navádzanie, tzv. fyzický prompt,   

 problém so sociálnym vzorom – použijeme demonštráciu súbežne s fyzickým 
promptom v modelovej situácii,  

 problém so sekvenčnou pamäťou – použijeme rozkrokovanie úloh,  
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 problém s organizáciou správania, zameranie sa na nepodstatný detail – zvýrazníme 
dôležité, napr. označíme stranu oblečenia,  

 problém s uvedomením si významu, zmyslu aktivity – použijeme tzv. spätné 
reťazenie, t.j. človeka s autizmom učíme vykonať toľko posledných krokov procesu, 
koľko zvládne, t.j. to, čo z procesu vykoná, mu dáva rýchly zmysel, 

 problém s vnímaním času, obdobia roka, počasia – ľudia s autizmom nevedia posúdiť 
vhodnosť oblečenia, čo si treba obliecť – vizualizujeme pravidlo,  

 problém s vnímaním sociálnych konvencií a sociálnych dôsledkov – neuvedomujú si, 
ako pôsobí ich zovňajšok na iných ľudí, sú často neupravení, strapatí,  

 problém s vnímaním zdravotných dôsledkov – prečo si treba umyť ruky napr. po 
použití WC. 

 

Zásady používania procesuálnych schém 

Je prirodzené, že chceme, aby človek s autizmom bol flexibilný, t.j. nie je cieľom ho 
mechanicky naučiť priebeh a postup činnosti, ale ak je to vhodné, častejšie zakomponovať 
do plánu zmeny – tak, ako sa to stáva v bežnom živote. Nie vždy (nie v každej situácii, za 
všetkých okolností, ale najmä v závislosti od miery autizmu) je to však možné.  
 
V tom prípade pomôže vizuálny plán v kombinácii s rutinou, takže po každom kroku môže 
osoba s autizmom kontrolovať, čo nasleduje. 
 

Pri používaní procesuálnych schém je potrebné zviditeľniť tie kroky procesu, ktoré už človek 

s autizmom vykonal, aby mu bolo pri pohľade na procesuálnu schému vizuálne zrejmé: 

 čo už má za sebou 

 na ktorom kroku je teraz 

 čo ešte nasleduje 

Môžeme použiť rôzne spôsoby na označenie už urobených krokov, čo závisí od vývinovej 
úrovne človeka, úrovne jemnomotorických zručností, udržania stálosti pozornosti a i. 
Napríklad:  

 preklopiť obraz s vykonaným krokom,  

 pečiatkovať na označené miesto karty,  

 označiť vykonaný krok nálepkou alebo štipcom,  

 prečiarknúť vykonaný krok činnosti,  

 otočiť karty rubovou stranou na podložku a i. 
 

Ak je osoba s autizmom schopná vykonať určitú činnosť bez pomoci, vtedy vizuálnu pomoc 

eliminujeme. Postupujeme ale opatrne, príliš rýchle odoberanie vizuálnych pomôcok hraničí 

s intoleranciou (aj keď neúmyselnou).  

 

Musíme sa naučiť vnímať osoby s autizmom také, aké sú a nie také, aké by sme ich chceli 

mať. 

Vizuálna podpora je určitým scenárom, ktorý vymyslíme, aby sme kompenzovali 

chýbajúci vnútorný scenár človeka s autizmom a/alebo mentálnym postihnutím.  



 

 

etwinning.net/10751/home            My-work-is-my-future-1521288268187798/ myworkismyfuture.eu         

9 

Je veľmi dôležité, že tieto kroky je možné ľubovoľne prehadzovať, vynechať, prípadne 

opakovať, ak je to potrebné pre maximálne samostatné a spontánne používanie osobou s 

autizmom. 

 

Nácvik používania predmetovej procesuálnej schémy 

Názov úlohy: Obliekanie kabáta (5 krokov)  

Všeobecný cieľ: Nácvik sebaobslužných zručností  

Špecifický cieľ: Obliekanie kabáta  

Úroveň: Predmetová vývinová úroveň  

Použitá metóda: modelovanie a plný fyzický prompt; paralelná imitácia osoby (učiteľ/rodič), 

ktorý vykonáva činnosť so svojím kabátom podľa jednotlivých krokov a so súčasným 

poskytovaním celkového promptu. Nácvik môže prebiehať aj po častiach. Dôraz sa kladie na 

zvládnutie každého kroku. 

 

Nácvik používania fotografickej procesuálnej schémy 

Názov úlohy: Obliekanie kabáta (5 krokov)  

Všeobecný cieľ: Nácvik sebaobslužných zručností  

Špecifický cieľ: Obliekanie kabáta  

Úroveň: obrázková vývinová úroveň 

Použitá metóda: reťazenie spredu; sled jednotlivých obrázkov v poradí zľava doprava alebo 

zhora nadol. Hotový krok sa zviditeľní napr. obrátením obrázka k podložke. 

Prompt sa poskytuje podľa individuálnej úrovne osoby s autizmom. 

 

Nácvik používania slovnej procesuálnej schémy 

Názov úlohy: Obliekanie kabáta (5 krokov)  

Všeobecný cieľ: Nácvik sebaobslužných zručností  

Špecifický cieľ: Obliekanie kabáta  

Úroveň: Slovná vývinová úroveň  

Použitá metóda: krokovanie/reťazenie spredu Používajú sa písané inštrukcie jednotlivých 

krokov zľava doprava. Prompty sa poskytujú, iba ak osoba s autizmom nevie pokračovať 

alebo o pomoc požiada. 
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PRACOVNÉ ZRUČNOSTI 

VÝROBA JEDNORAZOVÝCH NÁVLEKOV 

  Pripravím si všetok potrebný materiál na výrobu 

jednorazových návlekov. 
Vložím drevenú formu do otvoru návleku.  

Vyrovnám drevenú formu tak, aby bola zarovno 

s hornou časťou návleku.  

Vezmem gumičku. 

Gumičku natiahnem medzi prstami.  Natiahnem gumičku cez drevenú formu.  
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Upevním gumičku tak, aby na oboch stranách 

zapadla do zárezu na drevenej forme.  

 

Zoberiem vzorku ku zvarovaciemu stroju. 

Nohou pritlačím pedál, aby som zvaril otvor návleku. 

Prehnem polovicu plastu nad gumičkou smerom 

nadol ponad gumičku.  

Položím vzorku do zvarovacieho stroja.  

Vyberiem vzorku zo zvarovacieho stroja.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obtočím vonkajší návlek okolo vnútorného tak, aby 

vznikla guľka.  

Vezmem si dva návleky. Prevlečiem strany návleku dole tak, aby som vytiahol 

drevenú formu.  

Vložím jeden návlek do druhého.  

Hotové páry spočítam a vložím do vreca.  
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                                 PRACOVNÉ ZRUČNOSTI 

PRÍPRAVA POLIEVKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečítam si návod na zadnej strane polievky 

a pripravím si hrniec.  

Podľa návodu dám do hrnca potrebné množstvo 

vody.  

Vsypem do hrnca obsah sáčku.  Položím hrniec na varič a zapnem ho.  

Polievku miešam, kým nezačne vrieť.  Polievku podávam v hlbokom tanieri.  
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SEBAOBSLUŽNÉ ZRUČNOSTI 

OBÚVANIE TENISIEK 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoľním si šnúrky na teniskách a položím si ich 

pred nohy.  

Rukou chytím jazyk ľavej tenisky a potiahnem ho 

dopredu. Vložím špičku ľavej nohy do tenisky. 

Pridržím si tenisku rukou a vložím celé chodidlo do 

tenisky.  
Vytiahnem jazyk tenisky smerom k nohe. 

Pravou rukou vytiahnem jazyk na pravej teniske 

a vložím špičku pravej nohy do tenisky.  

Pridržím si tenisku rukou a vložím do tenisky celé 

chodidlo. 
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Zaviažem si šnúrky.  Tenisky mám obuté.  
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SEBAOBLUŽNÉ ZRUČNOSTI 

OBLIEKANIE NOHAVÍC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nohavice chytím oboma rukami po stranách tak, aby 

som mal gombík a zips vpredu.  
Sadnem si na stoličku.  

Vložím ľavú nohu do ľavej nohavice.  Vložím pravú nohu do pravej nohavice.  

Potiahnem nohavice čo najviac smerom nahor.  Chytím spodok pravej nohavice a pretiahnem cez 

otvor chodidlo. 
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Chytím spodok ľavej nohavice a pretiahnem cez otvor 

chodildlo. 

Postavím sa a oboma rukami vytiahnem nohavice 

až k pásu.  

Chytím si gombík a dierku na gombík.  Zapnem gombík.  

Chytím si bežec na zipse  Zazipsujem zips.  
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POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (MOTORIKA) 

STRÚHANIE CERUZIEK 

 

 

 

 

 

Pripravím si strúhadlo, ceruzky a servítku.  Chytím strúhadlo do pravej ruky a držím ho nad 

servítkou.  

Chytím ceruzku do ľavej ruky.  Vložím ceruzku do otvoru v strúhadle, otáčam 

ceruzku smerom dopredu, kým nie je hrot ostrý.  

Vyprázdnim obsah strúhadla na servítku.  Vytiahnem ceruzku zo strúhadla a skontrolujem, či je 

hrot ostrý.  
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Ceruzka je pripravená na použitie.  Zopakujem celý proces s ostatnými ceruzkami.  

Keď sú všetky ceruzky ostré, prehnem servítku tak, 

aby sa odpad nevysypal.  
Servítku prehnem ešte raz. 

Servítku vyhodím do koša. Ceruzky a strúhadlo 

odložím na miesto.  



 

 

etwinning.net/10751/home            My-work-is-my-future-1521288268187798/ myworkismyfuture.eu         

21 

POHYBOVÉ ZRUČNOSTI (MOTORIKA) 

PRÁCA S PLASTELÍNOU – ROLOVANIE, VYKRAJOVANIE 

 

 

 

 

 

 

Pripravím si valček, guľku plastelíny a formičku na 

vykrajovanie.   

Valčekom stlačím plastelínu.  

Valčekom rolujem plastelínu hore-dole, kým sa 

nenarovná.  

Vyrovnám plastelínu tak, aby bola väčšia ako 

formička na vykrajovanie.  

Priložím na plastelínu formičku na vykrajovanie 

a pritlačím oboma rukami na jej strany.  

Vytiahnem formičku i s vykrojenou plastelínou.  
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Vyberiem vykrojenú plastelínu z formičky.  Položím vykrojenú plastelínu na stôl.  
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HERNÉ ZRUČNOSTI 

ŠMÝKANIE NA ŠMÝKAČKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rebríku sa vyškrabem hore, pridŕžam sa 

rukami.  

Postavím sa pred rebrík šmýkačky.  

Sadnem si na šmýkačku a oboma rukami sa jej držím.  Spustím sa dole po šmýkačke.  

Postavím sa. 
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HERNÉ ZRUČNOSTI 

STAVANIE LEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavím si hotový model stromu na 

stôl. 
Postavím na stôl spodnú zelenú kocku.  

Postavím na ňu malú žltú kocku.  Položím ďalšiu malú žltú kocku.  

Pridám poslednú malú žltú kocku. Na vrch položím svetlozelenú veľkú 

kocku.  
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Do stredu pridám malú 

tmavozelenú kocku. 
Vedľa nej priložím druhú malú 

tmavozelenú kocku.  

Z druhej strany priložím tretiu 

tmavozelenú malú kocku.  

Na vrch kociek do stredu položím 

veľkú tmavozelenú kocku. 

Na vrch do stredu položím malú 

svetlozelenú kocku a dokončím 

model. 
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AKADEMICKÉ ZRUČNOSTI 

PUZZLE S TVARMI 

 

 

 

 

 

Rozložím si úlohu a tvary na stôl.  Vezmem červený kruh. 

Vezmem žltý kruh. Položím červený kruh na vrch semafora. 

Položím žltý kruh do stredu semafora.  Vezmem zelený kruh. 
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Položím zelený kruh na spodok semafora. Vezmem zelený trojuholník.  

Položím zelený trojuholník na strechu domčeka.  Vezmem hnedý štvorec. 

Položím hnedý štvorec na stenu domčeka.  Vezmem druhý zelený trojuholník.  
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Položím ho na strechu druhého domčeka.  Vezmem hnedý obdĺžnik.  

Položím hnedý obdĺžnik na stenu druhého 

domčeka.  

Vezmem fialový štvorec. 

Položím fialový štvorec do okna auta.  Vezmem fialový obdĺžnik.  
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Položím fialový obdĺžnik na stranu auta.  Puzzle s tvarmi je hotové. 
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AKADEMICKÉ ZRUČNOSTI 

POČÍTANIE DO 9 

 

  

 

 

  

Počítanie do 9.  Vezmem číslo 0.  

Položím číslo 0 na ľavú stranu tabule.  Vezmem číslo 1. 

Položím číslo 1 vedľa 0.  Vezmem číslo 2.  
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Položím číslo 2 vedľa 1.  Vezmem číslo 3.  

Vezmem číslo 4.  Stavljam broj tri na ploču. 

Položím číslo 4 vedľa 3.  Vezmem číslo 5.  

Položím číslo 3 vedľa 2. 
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Stavljam broj pet na ploču. 

Vezem číslo 6.   

Vezmem číslo 8.  

Položím číslo 5 vedľa 4.  

Vezmem číslo 7.  Položím číslo 6 vedľa 5.  

Položím číslom 7 vedľa 6.  
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Položím číslo 8 vedľa 7.  Vezmem číslo 9. 

Položím číslo 9 vedľa 8.  
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SOCIÁLNE ZRUČNOSTI 

NÁKUP V SAMOOBSLUHE 

   

 

 

  

 

  

Idem nakupovať do samoobsluhy.  Vyberiem si tovar, ktorý si chcem kúpiť.  

Prechádzam sa pomedzi regále a nájdem ďalší tovar, 

ktorý chcem kúpiť.  

Skontrolujem na tovare dátum spotreby.  

Vložím tovar do košíka.  Keď som všetko nakúpil, postavím sa do rady ku 

pokladni. 
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Vyložím svoj nákup pri pokladni. Zaplatím za nákup a zoberiem pokladničný blok.  

Vložím svoj nákup do tašiek a odchádzam. 
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SOCIÁLNE ZRUČNOSTI 

JAZDA METROM 

 

   

 

  

  

Prídem na stanicu metra. Pripravím si lístok, aby som mohol prejsť cez 

turnikety.  

Priložím lístok na čítačku.  Prejdem cez turniket.  

Vyberiem si správny smer a čakám na nástupišti.  Čakám v bezpečnej vzdialenosti, kým metro 

nezastane. 
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Čakám, kým sa otvoria dvere do metra.  Keď sa dvere otvoria, nechám najprv vystúpiť ľudí  

von z metra.  

Nastúpim do metra.  Na zastávke, kde chcem vystúpiť, stlačím gombík.  

Keď sa dvere otvoria, vystúpim z metra a idem k 

východu zo stanice.  
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