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Abstrakt 

Príspevok predstavuje metódu didaktickej a užšie ponímanej vzdelávacej hry, 

ako aj ich potenciál pre napĺňanie školských vzdelávacích cieľov v predmete 

fyzika. Zaoberá sa úlohou učiteľa pri realizácii vzdelávacej hry a potrebou 

prípravy učiteľov na efektívne využívanie metódy a na tvorbu vlastných 

vzdelávacích hier. Súčasťou príspevku sú ukážky študentských námetov 

vzdelávacích hier z fyziky. 

 

Abstract 

Presented is the method of didactic and narrower educational game as well 

as their potential to fulfil goals of school physics education. Attention is paid 

to role of teacher. Training is required to effective utilisation and especially 

to creation of new educational games. Short characteristic of games 

proposed by university students are displayed.  

 

1 Úvod 
Jedným zo závaţných problémov fyzikálneho vzdelávania na Slovensku 

i v celej Európe je nedostatočný záujem ţiakov a študentov o fyzikálne 

vzdelávanie. Pokusy o riešenie tohto problému sa opierajú o zmenu cieľov 

fyzikálneho vzdelávania, ktorá ide ruka v ruke so zmenou vyučovacích 

metód. Do popredia sa stále viac dostávajú metódy zaloţené na aktívnom 

zapojení učiacich sa do procesu poznávania. Medzi aktivizujúce vyučovacie 

metódy patrí aj didaktická hra.  

Hra je fyzická alebo psychická aktivita, ktorá sa subjektívne vyznačuje 

kladnými emóciami. Jej znakmi sú dobrovoľnosť, vyčlenenie v čase 

a priestore, neistota priebehu a výsledku hry, neproduktívnosť, riadenie 

dohodnutými pravidlami a vedomie inej reality (Caillois, Barash 2001). 

Adjektívum didaktická vyjadruje pridanie vopred presne určeného 

didaktického cieľa hry, ktorý môţe byť pre ţiakov zjavný alebo skrytý. 

Didaktická hra potom objektívne prispieva k rozvoju osobnosti ţiaka, jeho 

poznatkov a/alebo jeho zručností. Medzi hlavné funkcie didaktickej hry sa 

radia:  

- motivácia,  

- fixácia (poznatkov, zručností),  

- relaxácia,  

- socializácia jedinca,  



- rozvoj tvorivosti,  

- vznik a rozvoj poznatkov a zručností, 

- integrácia poznatku do systému 

- spätná väzba umoţňujúca diagnostiku. 

V praxi sa najčastejšie vyuţíva motivačná a fixačná funkcia didaktických 

hier. Vo vyučovaní prírodných vied je zastúpenie didaktických hier medzi 

ostatnými vyučovacími metódami pomerne malé. Vyskytujú sa prakticky len 

na základných školách, na stredných školách sa vyskytujú zriedka a na 

vysokých školách aţ na výnimky absentujú. Pritom význam hry v ţivote 

človeka sa neobmedzuje len na ranné detstvo.  

 

2 Výhody poznávania metódou didaktickej hry 

Aj popri jasných výchovno-vzdelávacích cieľoch, ktoré má učiteľ na zreteli, 

má byť hra ţiakmi subjektívne vnímaná ako aktivita prinášajúca zábavu. 

Poznávanie formou hry vyuţíva sociálne potreby adresátov: túţbu byť 

súčasťou skupiny a zároveň súťaţivosť, túţbu vyniknúť a získať uznanie 

skupiny. Významná je afektívna stránka hry - preţívanie údivu, radosť 

z úspechu, odstránenie strachu z prípadnej chyby - umoţňujúca vytvoriť si 

pozitívny vzťah k vzdelávaniu. Spontánnosť a otvorenosť hry je zároveň 

optimálnou príleţitosťou odhaliť aktuálne predstavy ţiakov o javoch 

reprezentovaných v hre. Dobrovoľné zamestnanie hrou, riešenie problémov 

obsiahnutých v hre, spontánnosť a otvorenosť umoţňujú pozorovať aktuálnu 

úroveň vývinu ţiaka. Hra oslobodzuje hráča od mnohých sociálnych 

obmedzení, od nedôvery vo vlastné schopnosti. V hre sa jedinec správa nad 

svoje priemerné, beţné kaţdodenné správanie (Vygotskij 1933, citovaný 

podľa Barab, S. 2005). V hre teda ţiak nielen preukazuje dosiahnuté 

poznatky, ale hra, ktorá je pre ţiaka výzvou, umoţňuje vnímavému učiteľovi 

odhaliť aj zónu jeho najbliţšieho vývinu.  

Z hľadiska vlastného poznávania je pre ţiaka rozhodujúce prostredie hry, 

ktoré vníma ako blízke, známe a relevantné. V takomto prostredí ţiak rýchlo 

vidí a chápe spojenia medzi učebnou skúsenosťou a reálnym ţivotom 

(Trybus 2009). 

Poznávanie vedy prostredníctvom hry podporuje aj paralela medzi hrou 

a vedou. „Jednotlivé vedné oblasti moţno vnímať ako ihriská, na ktorom sa 

hrá podľa istých všeobecne uznávaných pravidiel. Na ihrisku sa striedajú 

muţstvá, pouţívajú rozličnú taktiku, pravidlá však uznávajú všetci. Tieto 

pravidlá sa menia, ich zmeny však sú vţdy „odsúhlasené“ vedeckým 

spoločenstvom. Hoci je zmena pravidiel vţdy bolestivým procesom, nikto 

z vedcov nepovaţuje za moţné, aby súčasne platili dva rozdielne súbory 

pravidiel“ (Novosád, 2004). Ďalšími spoločnými znakmi sú osobné 

zanietenie vedca / hráča, ponorenie sa do vedeckého problému / hernej úlohy 

a napäté očakávanie výsledku.  



 

3 Vzdelávacia hra 
Vzdelávacími hrami sa rozumejú didaktické hry, ktorých funkciou je 

rozvíjanie poznávacích schopností, získanie a rozvíjanie faktických 

poznatkov a/alebo zručností.  

Vzdelávacia hra umoţňuje efektívne napĺňanie viacerých cieľov vyučovania 

súčasne. Spája v sebe motiváciu, aktívne poznávanie, tvorbu poznatku a jeho 

zhodnotenie, budovanie postojov, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností.  

Vzdelávacia hra poskytuje skúsenosť s poznávacím procesom, skúsenosti 

umoţňujúce rôzne spôsoby nazerania na problém, osadenie naučeného do 

reálneho a relevantného kontextu, podporuje pouţívanie rôznych 

reprezentácií. Je príkladom učenia postaveného na spolupráci, výmene 

informácií, názorov. Zahŕňa preformulovanie problému, jeho zjednodušenie, 

zuţitkovanie prvotných poznatkov, schopností učiacich sa. Výhodou je 

tvorba poznatku na základe komplexných kontextových úloh, namiesto 

izolovaného pozorovania a skúmania. (Pivec, Dziabenko, 2004) 

Úspech didaktickej hry je však podmienený dôkladnou prípravou a účasťou 

učiteľa. 

 

4 Pedagogická intervencia 

Učiteľ ako tvorca konkrétnych čiastkových cieľov vyučovania vyberá hru, určuje 

časový rozsah a miesto jej realizácie, zabezpečuje materiálne prostriedky. No 

učiteľ nie je len hlavným organizátorom hry. Didaktické ciele hry si vyţadujú, 

aby bol zároveň pozorovateľom. Z hľadiska efektívneho vyuţitia skúseností 

získaných počas hry, ako aj z hľadiska budovania vzťahu učiteľ - ţiaci je často 

ţiaduce, aby bol dokonca priamym  účastníkom hry.  

Učiteľ vstupuje do didaktickej hry v kaţdej jej fáze: 

1. Prípravná fáza:  

- vytvorenie dlhodobej atmosféry, 

- výber hry, jej zaradenie do učebného plánu, 

- naplánovanie priebehu hry, jej organizácie, 

- príprava pomôcok, odskúšanie experimentov, demonštrácií, 

- príprava prostredia, kde bude hra prebiehať, napr. zatemnenie, 

zmena usporiadania nábytku, prípadne „kulisy“. 

2. Úvodná fáza: 

- motivácia, navodenie okamţitej atmosféry – príbehom, dramatickým 

vstupom, osobným zaujatím, 

- objasnenie pravidiel, spôsobov hodnotenia, inštrukcie o bezpečnosti, 

vzájomnej ohľaduplnosti, čestnosti, 



- rozdelenie ţiakov do skupín vopred premysleným spôsobom podľa 

cieľov hry (homogénne, nehomogénne skupiny, určené, náhodné 

a pod.). 

3. V priebehu hry: 

- povzbudzovanie, pochvala, provokácia k väčšej aktivite, 

- zapisovanie priebeţných výsledkov, 

- sledovanie priebehu hry, pozorovanie interakcií ţiakov, v prípade 

potreby úprava priebehu hry. 

4. V závere hry: 

- oznámenie konca hry, 

- vyhodnotenie priebehu hry spolu s hráčmi, 

- riadenie spoločnej diskusie, sformulovanie získaných hodnôt, ich 

osadenie do širších súvislostí. 

5. Po skončení hry: 

- zhodnotenie naplnenia didaktických cieľov a nepriamych dopadov 

pre ďalšie vyučovanie (identifikácia predstáv a poznávacích 

prístupov ţiakov, rozpoznanie zóny najbliţšie vývoja ţiakov a pod., 

- zhodnotenie silných a slabých stránok hry, návrhy úprav, obmien pre 

prípadnú ďalšiu realizáciu. 

 

Od učiteľov však nemoţno očakávať, ţe budú bez cielenej prípravy vedieť, 

ako integrovať vzdelávacie hry do vyučovania tak, aby dosiahli ţelaný efekt. 

Medzi najčastejšie chyby patrí nepremyslené, nevhodné zaradenie hry, 

nútenie k hre, prípadne vylúčenie ţiaka z hry, manipulácia účastníkov hry 

tak, aby hra prebehla predpokladaným spôsobom, neukončenie a 

nezhodnotenie hry. 

Rovnako nemoţno očakávať, ţe budú učitelia schopní sami modifikovať 

rôzne hry do podoby vzdelávacích hier alebo dokonca tvoriť nové 

vzdelávacie hry.  

 

5 Príprava učiteľov na využívanie vzdelávacích hier a ich tvorbu 
Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 

v Bratislave je od roku 2004/2005 v ponuke výberový predmet „Vzdelávacie 

hry vo fyzike“ vedený V. Haverlíkovou. Študenti, ktorými sú často aj 

študenti neučiteľských a nefyzikálnych odborov, sa v rámci predmetu 

oboznamujú s pojmami hra, didaktická a vzdelávacia hra, s rôznymi aspektmi 

hry, s významom hry pre rozvoj poznávacích schopností, s funkciami 

a spôsobmi kladenia otázok. Zoznámia sa tieţ so stratégiami autentického 

učenia hrou a moţnosťou vyuţitia nástrojov SCHOLA LUDUS pre tvorivé 

myslenie a učenie (Teplanová, 2007). Zvláštna pozornosť je venovaná 



funkciám učiteľa pri príprave a realizácii hry a moţnosťami hodnotenia 

úspešnosti hry.  

Podrobnejšie sa študenti oboznamujú s procesom tvorby vzdelávacej hry: 

1. Stanovenie cieľa hry – určenie didaktického obsahu hry. 

2. Voľba kontextu hry, motivácie.  

3. Tvorba ideového zámeru, určenie pravidiel, spôsobu ukončenia a 

vyhodnotenia s ohľadom na cieľ hry, kľúčový predmet poznávania, 

k nemu prislúchajúce kľúčové a sprievodné pojmy a univerzálne 

koncepcie.  

4. Tvorba konkrétnych úloh hry (experimentov, otázok, alternatívnych 

odpovedí) s dôrazom na kritéria výberu úloh - vedecký kontext a 

sprostredkovanie vedeckých postupov, bezpečnosť, odolnosť, fyzickú, 

intelektuálnu a emocionálnu primeranosť, atraktívnosť, novosť, časovú 

primeranosť a potenciál vyvolať medzi hráčmi diskusiu. 

5. Príprava podkladov pre záverečnú diskusiu – vyjadrenie skúseností 

získaných hrou, intuitívne vyjadrenie fyzikálnych postrehov, 

tematizáciu skúseností, vyjadrenie nadobudnutých hodnôt a formuláciu 

záverov. 

6. Testovanie hry – priebeţné interné testovanie jednotlivých úloh, externé 

testovanie hry v podmienkach, pre ktoré je hra určená.  

7. Finalizácia hry, vrátane tvorby metodického listu k hre. 

 

V prvej polovici semestra sa na kaţdom cvičení realizuje a metodicky 

analyzuje konkrétna vzdelávacia hra (napríklad Biznárová, 2003, 

Haverlíková 2010, Haverlíková, Horváthová 2010, Horváthová 2010). 

V druhej polovici semestra kaţdý študent prezentuje priebeţné výsledky 

vlastnej tvorby vzdelávacej hry.  

 

Z doterajších skúseností vyplýva, ţe navrhovanie a tvorba vlastných 

vzdelávacích hier povzbudzuje metakogníciu. Pri tvorbe kontextu a pravidiel 

hry sa uplatňuje tvorivosť autorov. Tvorba herných úloh je naviac dôkladnou 

skúškou porozumenia prezentovaného obsahu.  

 

Ako ukáţku uvádzame niektoré námety na fyzikálne vzdelávacie hry 

navrhnuté študentmi FMFI UK: 

Výroba elektrickej energie z jadra atómov (Bc. Mária Figurová, odbor 

učiteľstvo matematika - fyzika)  

Hra je určená pre ţiakov gymnázia. Ţiaci vytvoria 5-členné skupinky. Kaţdý 

hráč si vyberie jednu z ponúkaných piatich rolí (dve postavy sú v zásade 

obrancovia a dve odporcovia myšlienky vyuţívania jadrovej energie, jedna 

postava je neutrálna, jej úlohu je usmerňovať diskusiu). Cieľom je dohodnúť 

sa na spoločnom stanovisku, s ktorým súhlasia všetci členovia skupiny. Hráči 



majú okrem kartičiek charakterizujúcich jednotlivé postavy k dispozícii 

informačné karty jednotlivých postáv, karty – otázky a karty – ţolíci 

umoţňujúci pozrieť do literatúry alebo iných informačných zdrojov. 

Svetlo a tiene (Veronika Ďuricová, odbor aplikovaná informatika) 

Hra je určená pre ţiakov základnej školy. Ţiaci sa rozdelia do trojčlenných 

skupín a takto postupne prejdú 6 stanovišťami. Kaţdá skupina má „denník“, 

do ktorého si na kaţdom stanovišti zapisuje odpoveď na poloţenú otázku 

(výber z moţností), poznámky k realizovanému experimentu, riešenia úloh na 

zamyslenie. Jednotiacim prvkom hry je kontext – príbeh triedy, ktorá sa 

počas návštevy jaskyne pre výpadok prúdu najprv ocitla v úplnej tme a 

potom si svietila baterkami. Jednotlivé úlohy sú zamerané na princíp videnia, 

priamočiare šírenie svetla, vznik tieňa a jeho závislosť od veľkostí 

a vzájomnej polohy zdroja svetla, predmetu a tienidla. 

Zobrazovanie (Roman Danielis, odbor aplikovaná informatika) 

Hra je určená ţiakom základných škôl a gymnázií. Ţiaci v skupinách 

postupne riešia experimentálne úlohy: pomocou zrkadiel rôznych tvarov 

a šošoviek zobrazujú predmet na určené miesto v určenom tvare (zväčšené, 

zmenšené, prevrátené, otočené…). Na vyriešenie kaţdej úlohy majú 

obmedzený čas a prostriedky. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje. Čím 

menej optických prvkov pri riešení úlohy hráči pouţijú, tým lepšie skóre 

získajú.  

Zlatník ... podvodník? (Bc. Mária Paliderová, odbor učiteľstvo matematika-

fyzika) 

Hra je určená pre ţiakov 7.ročníka základných škôl, resp. 1 ročníka gymnázií. 

Vedie k objaveniu Archimedovho zákona. Ţiaci v skupinách prechádzajú 

stanovišťami. Na kaţdom stanovišti je zadaná otázka. Ak ţiaci nevedia 

odpovedať, majú priamo na stanovišti k dispozícii všetky pomôcky, aby 

realizovali experiment a jeho pozorovaním získali odveď na poloţenú otázku. 

Svoje odpovede si ţiaci zapisujú do pripravenej tabuľky. Po prejdení 

všetkých stanovíšť ţiaci  na základe svojich  poznámok  navrhujú postup, ako 

dokázať, či bol zlatník poctivý, alebo podvádzal.  

... a bolo svetlo (Bc. Michaela Velanová, odbor učiteľstvo matematika - 

fyzika) 

Stolová dosková hra je určená pre 2 - 4 hráčov, ktorí sa pohybujú po hracom 

pláne obsahujúcom okrem štartu a cieľa tri typy políčok: „Otázka“ – hráč si 

vyberie kartičku z kôpky otázok, „Úloha“ – hráč si vyberá kartičku z kôpky 

úloh (experimentálnych i výpočtových), „Trik“ – hráčovi je ukázaná 

demonštrácia, ktorú má vysvetliť. Kaţdý hráč vstupuje do hry s istým počtom 

ţetónov. Ak hráč nevie problém (otázku, úlohu alebo trik) vyriešiť, môţe si 

kúpiť indíciu. Kaţdá indícia má určenú cenu podľa toho, koľko informácií 

poskytuje. Ku kaţdému problému je v ponuke niekoľko odstupňovaných 

indícií. Indíciami môţu byť: návrh experimentu, tri moţnosti, pomocník 



(moţnosť spýtať sa iného hráča, učiteľa), informácia, vzorec, obrázok, alebo 

v prípade experimentálneho problému návrh postupu experimentu. Ak hráč 

ani po pouţití indície nevie vyriešiť problém, môţe si v ďalšom kole kúpiť 

inú indíciu. Ak vie problém vyriešiť, postupuje na ďalšie políčko.  

Fyzikálny obsah a náročnosť hry môţu byť rôzne, sú určené voľbou 

konkrétnych otázok, úloh, trikov a indícií. Autorka sa v hre venovala vlneniu. 

 

6 Záver 
V zahraničí sa etablovalo v posledných dvadsiatich rokoch viacero projektov 

vzdelávania prostredníctvom hier – napríklad projekt „UniGame: Game-

Based Learning for Universities and Life-long Learing“ alebo projekt 

„Serious Game Iniciative“. Tieto projekty sú zamerané výlučne na vyuţitie 

počítačových hier, väčšinou s mnohými účastníkmi a dlhým trvaním.  

Na FMFI UK sa vzhľadom na aktuálne podmienky v slovenskom školstve 

(ciele fyzikálneho vzdelávania, zníţená hodinová dotácia, vybavenie škôl) a 

čoraz slabšie empirické základy ţiakov (chýbajúce konkrétne skúsenosti 

s pozorovaním javov, s manipuláciou s materiálmi a objektmi, s plánovaním 

a realizáciou experimentov) zameriavame na hry s jednoduchými reálnymi 

pomôckami a trvaním 1 – 2 vyučovacie hodiny.  

Objektívne overenie vplyvu konkrétnych vzdelávacích hier na zmenu postoja 

ţiakov k fyzike a jej výučbe, na rozvoj poznávacích, sociálnych 

a komunikačných kompetencií a na trvácnosť získaných poznatkov je úlohou 

ďalšieho výskumu. 
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