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Čo sú Pinf Hry a komu sú určené?
Pinf Hry ide o didaktickú pomôcku zameranú
už konkrétne na deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Ide o súbor 26 hier.



Prečo Pinf Hry?

- Pinf Hry sú vhodné pre všetky operačné 
systémy: Android, Windows, iOS....

- Kliknutím na stránke 
https://www.pinfhry.sk/stiahnut/ sa vám 
automaticky zobrazí najlepšia možnosť pre 
vaše zariadenie.

- Jednoduchý grafický dizajn bez rušivých 
prvkov.

- Minimalistický intuitívny dizajn, vďaka 
ktorému dokážu deti ovládať Pinf Hry aj samé.

- Vhodné do škôl, DSS, domácnosti.

https://www.pinfhry.sk/stiahnut/


Využitie vo výchovno-vzdelávacom procese

Kvalita nášho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia závisí okrem 
iných aspektov aj od toho ako zvládneme tri základné fázy 
vyučovacieho procesu:
1.Motivácia
2.Expozícia 
3.Fixácia
Vo všetkých troch fázach dokážeme využiť Pinf Hry ako 
plnohodnotnú didaktickú pomôcku.



1.Motivácia

Profesor Petlák hovorí o motivácií ako o 
záruke  úspechu a vo vzťahu k edukácií je to 
polovica úspechu práce učiteľa a učenia sa 
žiaka.

Súbor 26 edukačných hier ponúka 
pedagógovi dostatok možností ako dieťa 
správne namotivovať.

Pinf Hry v tejto fáze vyučovacej hodiny 
môžeme využiť ako pohnútku, ktorá vyvolá 
aktivitu organizmu a určí jej ďalšie 
zameranie.

Pokiaľ chceme dosiahnuť čo najväčší efekt 
vyučovacieho procesu, tak hra by mala byť 
vyberaná cielene. Napr. Idem učiť farby tak 
si vyberiem hru s farbami podľa schopností 
dieťaťa. ( A – variant, B – variant, C –
variant)



2.Expozícia

Hra je pre naše deti významným a podľa mňa najlepším edukačným 
prostriedkom. Pre dieťa je hra vlastne potrebou. Za pomoci Pinf Hier 
sa učenie stáva túžbou po naplnení potreby dieťaťa. Pre pedagóga sa 
Pinf Hry stávajú v tejto časti vyučovacej hodiny nástrojom, ktorý ho 
dovedie k stanovenému cieľu. Pinf Hry obsahovo pokrývajú väčšinu 
vzdelávacích oblastí.



Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia

Na obrazovke sa nám zobrazí obrázok a písmeno. Žiak 
zopakuje názov predmetu ( RVK, SJL).

Určenie prvej hlásky v slove. Ak vie dieťa písať, 
zapíše. Ak nie, povie, zapíše zaňho učiteľ. (SJL, 
RVK, RGZ)

Spresňovanie tvaru grafém (SJL, RGZ)



Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami

Domčeky – prasiatku nájde žiak správny domček ( veľký 
malý, stredný).

Krátky – dlhý – žiak má za úlohu kliknúť na dlhší plot.

Usporiadanie žiak má správne usporiadať korálky
podľa predlohy.



Vzdelávacia oblasť príroda a spoločnosť

Orientácia v čase – celé hodiny 

Zdravie a choroba – Je to liek, alebo sladkosť? 

Orientácia v čase – kalendár ( dni v týždni) 

Starostlivosť o ľudské telo



Vzdelávacia oblasť človek a hodnoty

Emócie – žiak sa učí rozpoznávať emóciu z tváre 
kliknutím na príslušného smajlíka.

Dvojklik – pomocou dvojkliku, mením smutného smajlíka
na šťastného



Vzdelávacia oblasť umenie a kultúra

Urči farbu – žiak priradí farbu predmetu podľa pozadia 

Farby – orientácia vo farebnom spektre

Kreslenie – žiak môže kresliť rôzne obrazce



3.Fixácia

V tejto časti hodiny nám Pinf Hry ponúkajú opäť širokú škálu 
možností využitia. Pinf Hry nám ponúkajú v jednotlivých 
vzdelávacích oblastiach množstvo hier. Ak jednu hru využijem v 
expozičnej časti vyučovacej hodiny, druhú použijem vo fixačnej 
časti. V prípade B a C variantu by som sa nebál použiť jednu a tú 
istú hru vo všetkých častiach vyučovacej hodiny pokiaľ sú 
predelené prestávkami.



Pinf Hry a medzipredmetové vzťahy

Jednou z ďalších výhod Pinf Hier je ich využitie ako nástroja, 
v ktorom sa prelínajú medzipredmetové vzťahy. 

Matematika
Vecné učenie
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Vlastiveda
Rozvíjanie sociálnych zručností
Informatika



Matematika
Výtvarná výchova
Rozvíjanie grafomotorických zručností
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Informatika

Výtvarná výchova
Matematika
Rozvíjanie grafomotorických zručností
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Informatika

Matematika
Výtvarná výchova
Vlastiveda
Vecné učenie
Informatika









Záver

Pre vyššie uvedené skutočnosti sa stali Pinf Hry na 
našej škole plnohodnotnou didaktickou pomôckou. 
Pomáhajú nám v dosahovaní cieľov vo všetkých 
troch oblastiach: kognitívnej, afektívnej a 
psychomotorickej. Pre žiakov sa stala hra 
nástrojom, pohnútkou, ktorá v nich vzbudzuje 
aktivitu a prebúdza túžbu po objavovaní niečoho 
nepoznaného.
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